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Der er gang i svingdøren i dansk travs-
port for tiden. Kort efter Derbyweeken-
den valgte Det Danske Travselskab – alt-
så Charlottenlund Travbane – at undlade 
at forlænge ansættelsesaftalen med direk-
tør Klaus Koch, og samme bane har kort 
før redaktionens deadline på dette num-
mer opsagt samarbejdet med Carsten 
Bundgaard, som i manges øjne stort set var 
synonym med Lunden.

For ikke længe siden skiftede kommuni-
kationschefen Claus Juncker – frivilligt – 
sin stilling hos Dansk Hestevæddeløb ud 
med direktørposten på hans gamle hjem-
mebane Fyens Væddeløbsbane – og besty-
relsen i Dansk Travsports Centralforbund 
lavede også for nylig en rokade, som koste-
de Lindhardt Jensen formandsposten – ja 
faktisk røg han helt ud af bestyrelsen, idet 

han ikke var valgt for en bane – og Jydsk 
Væddeløbsbanes repræsentant Paul Bjer-
ring gik fra rollen som næstformand til me-
nigt bestyrelsesmedlem.

Ny formand for DTC er bornholme-
ren Egon Jensen og næstformand er ski-
bonitten Peter Friis. Væddeløbsbladet 
tegner naturligvis et portræt af den nye 
DTC-formand, som du kan læse på side 
12-14. Allerede nu kan jeg afsløre, at den 
nye formand har stor fokus på struktur, 
gennemsigtighed og snitflader – og det er 
næppe nogen dum idé. 

Sæsonen går på hæld
Dette nummer af Væddeløbsbladet er det 
sidste ”almindelige” i år, og sidste udgivel-
se i år er naturligvis den store Væddeløbs-
bladets Årsrevy, som både jeg og de mange 

freelanceskribenter glæder os enormt me-
get til at lave.  

Årsrevyen bliver igen i år en ordentlig 
basse på 212 sider med alt det bedste fra 
året der gik, portrætter af de største pro-
filer på både to og fire ben, Top 10-lister, 
danske rekorder m.m. Årsrevyen bliver na-
turligvis sendt direkte til dig som abon-
nent, men hvis du skal bestille til julega-
ve eller lignende, så er du velkommen til 
at sende en mail til undertegnede på je@
danskhv.dk.

Rigtig god fornøjelse
med Væddeløbsbladet oktober.

Venlig hilsen
Jesper Elbæk
Redaktør, Væddeløbsbladet

MANGE
ORGANISATIONSÆNDRINGER

Lederen er udtryk for skribentens egen holdning.
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SpilMed – eksperterne
SpilMed er vores seneste nyskabelse indenfor 
spil på heste. Vores eksperter laver hver dag 
bon’er til forskellige baner – både danske og 
udenlandske – som du med et enkelt klik kan 
spille. Perfekt, hvis du ikke aner, hvad du skal 
spille 30 sekunder før starten går. Og perfekt, 
hvis du mangler et varmt tip. Tjek eksperternes 
bon’er – og deres tilbagebetalingsprocent – på: 
dantoto.dk

18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu | Regler og vilkår gælder | Udbydes af Danske Licens Spil A/S
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PORTRÆT | BJARKE THOMSEN

Bjarke Thomsen
– lykkens pamfilius

De fleste opdrættere 
drømmer om det hele 
livet, men kun ganske få 
oplever, at deres afkom 
vinder Dansk Trav Der-
by. For Bjarke Thomsen 
skulle der fire avlshopper, 
11 føl og en stor portion 
held og tilfældigheder til, 
før den sad i skabet.

– Det at opdrætte en
Derbyvinder havde jeg aldrig drømt om,
siger Bjarke Thomsen.
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Tekst og foto: René Wibholdt

Med lidt medvind på opløbsstrækningen, 
kan Bjarke Thomsen fra Nordjylland gå 
hen og blive årets mest vindende opdræt-
ter. Det er først og fremmest Derbyvinde-
ren Extreme (Chocolatier–Swiss Watch), 
der har sat flittigt ind på kontoen med 
976.000 kr., men også stabile Wonderboy 
(Ens Snapshot–Goldie Hawn) har bidra-
get ganske fint med 183.000 kr. (opgjort pr. 
29. september). Begge væddeløbere er hos 
Steen Juul, travtræner på Charlottenlund 
Travbane.

Indtil videre må Bjarke Thomsen nøjes 
med titlen som august måneds opdrætter 
efter sejren i Derbyet.

Og mon ikke saldoen stiger yderligere 
i årets sidste måneder. Extreme går i skri-
vende stund til start i Sprintermesteren i 
Billund, og jagter sejr og ny rekord. Det 
er vindertiden på 1.12,1a/2140m fra lø-
bet Derbyoptakten i Odense, der skal slås. 
Steen Juuls travmaskine stiller til start med 
fem sejre i træk. Spillerne har kunnet regne 
med Extreme, der har udført arbejdet med 
præcision – nærmest som et schweizisk ur-
værk. 

Ifølge medejer og talsmand John Søren-
sen fra Stald Cosmopolitan kan deltagelse i 
Grand Circle 4-års Championat i Skive 18. 
oktober, og Aalborg Store Pris 6. november 
også komme på tale.

Status pr. 4. september er, at Bjarke Thom-
sen topper listen med 1.135.000 kr. –hele 

378.000 kr. foran nummer to Panemera Ra-
cing. Dén førsteplads bør være hjemme. 

Opdrætteren glæder sig umådeligt meget 
over, hvad Extreme indtil nu har præsteret, 
og han tager gerne rundt i landet for at se sit 
afkom i auktion. Han fik således én på op-
leveren, da den billedskønne hingst vandt 
Jydsk 4-årings Grand Prix i Aarhus i overle-
gen stil og i ny løbsrekord 1.14,8a/2360m. 

Thomsens allerførste opdrættersejr i et år-
gangsløb var hermed i stald. Og netop pen-
gepræmien på 305.000 kr. satte ham i spil 
på listen over top ti-opdrættere i Danmark.

Derbyprøven bestod Extreme med 
bravur, og så gjaldt det langt om længe det 
største løb for de fireårige heste. En dyst 
over 3000 meter den sidste søndag i august. 
Spørgsmålet var, om Extreme kunne stå di-
stancen og vinde løbet på den gamle bane i 
Charlottenlund?

– Inden Derbyet troede jeg ikke på det, 
erkender Bjarke Thomsen og smiler efter-
tænksomt.

Med 600 meter tilbage lignede det, at 
Steen Juul var lukket hermetisk inde bag 
den førende E Type Cash med Birger Jør-

Følhoppen Swiss Watch blev 
fundet ved en tilfældighed og 
har nærmest gjort Bjarke Thom-
sen til en lykkens pamfilius.

Bjarke Thomsen sammen
med Icebreaker, der er helbror
til Extreme.
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gensen og Empire med Ken Ecce udvendigt 
for sig. Men da Eric The Eel med Jeppe Juel 
angreb i tredje spor, forsøgte Empire at gå 
med, og pludselig var der plads til, at Steen 
Juul kunne trække ud og gå til angreb. 

Og hvilket angreb! I tredje spor fløj Extre-
me forbi Eric The Eeel og en slået Empire 
indvendigt og manglede nu kun at fange E 
Type Cash, som forsøgte at stikke af ind på 
den lige opløbsstrækning. Meter for meter 
halede Steen Juul ind på Birger Jørgensen 
og nåede akkurat forbi, inden de to ekvipa-
ger skar målstregen.   

– At stå der og se opløbet er den vildeste op-
levelse, jeg nogensinde har haft. Tårerne stod 
bare i øjnene på mig. Det var kæmpestort. Så-
dan en sejr havde jeg aldrig drømt om, siger 
den stolte opdrætter, der med stor glæde og 
ydmyghed igen måtte i vindercirklen.

Selv fejrede han senere den store sejr ved 
at invitere hele familien med tre voksne 
børn og svigerbørn på en uges ferie til Gran 
Canaria, med alt betalt vel at mærke. Bjarke 
Thomsen bor sammen med sin hustru, Li-
sa, der arbejder som klinikassistent hos en 
tandlæge, på en topmoderniseret gård lidt 
udenfor Vadum. 

Sammen med sin bror, Torben, driver han 
landbrug med i alt 1000 hektar jord. De har 

hver deres gård tæt på hinanden, og deler 
opgaver og maskinpark.  

Flid, held og tilfældigheder
Bjarke Thomsen ved, at det kræver bå-
de flid og held at opdrætte en stjerne som 
Extreme. Og i dette konkrete eksempel 
skulle der også en stor portion tilfældighe-
der med.

Sammen med sin gode ven, Bjarne Sø-
rensen fra Stutteri Spring & Stald Tårs, 
tog han til auktion i Sverige for at finde 
en god avlshoppe. De havde udset sig én 
med papirerne i orden, men den blev des-
værre for dyr. 

I stedet fandt Bjarne Sørensen så en an-
den hoppe, som også havde en attraktiv 
stamtavle – og sådan gik det til, at Bjar-
ke Thomsen blev ejer af Swiss Watch for 
20.000 s.kr. Den blev stående hos Men-
hammar Stutteri, og blev først sendt hjem 
til Danmark, da den var konstateret i fol 
ved Chocolatier.

– Det er da en sjov historie, som viser, 
hvordan vi fandt frem til hende, siger Bjar-
ke Thomsen og griner af tilfældighedernes 
spil.

Extreme, der er Swiss Watch’ første af-
kom, kommer fra en familie, som har vist 

flotte resultater gennem generationer. Tip-
tipoldemor Armbro Divine (Florida Pro) 
fik hele fire afkom, som alle fik rekord un-
der 1.12,0a. En af dem var Divine Victory 
(Valley Victory) – tipoldemor til Extreme 
– som løb 1.11,6a som treåring og tjente 
323.000 dollars. Hun var en af de aller-
skrappeste hopper i USA i 1994 og 1995.

Devine Victory blev mor til Chippies 
Victory (Pine Chip) – oldemor til Extreme 
– som fik hoppen Too Busy To Care, som 
også er efter Chocolatier. Hun løb 1.11,6a. 
Søsteren Oaklea Omega (Balanced Ima-
ge) – mormor til Extreme – tjente 602.000 
s.kr. og satte ligeledes rekord 1.11,6a som 
vinder i Canada, inden hun blev solgt til 
Sverige, hvor Bjørn Goop vandt tre løb 
med hende.

Oaklea Omega fik selv fem afkom, hvor-
af de fire har tjent over 200.000 s.kr. Den 
bedste var Rolex (Going Kronos), som i 
20 starter vandt de ni og tjente 612.000 
s.kr. for træner Svante Båth og kusk Erik 
Adielsson. Det femte afkom er Swiss 
Watch (From Above), som blev godkendt 
i 1.18,6, men aldrig fik debut på ovalen. 

En søster til Swiss Watch, Quelque Part, 
er mor til det treårige talent Clockwork 
(Zola Boko), der er blandt de bedste hop-

Bjarke Thomsen har mange bolde i luften, og mobilen ringer konstant.

PORTRÆT | BJARKE THOMSEN
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per i Sverige. I år har hun startet 12 gan-
ge og vundet de tre og indløbet 690.000 
s.kr. for træner Joakim Elfving og kusk Ulf 
Eriksson. En skade har betydet, at hun ik-
ke kom til start i de helt store årgangshop-
peløb.  

Nørderi med hø og trav
– Ligesom jeg nørder med landbrug, nør-
der Bjarne Sørensen med avl og blodlinjer, 
så ham spørger jeg gerne til råds igen, siger 
Bjarke Thomsen.

På Vadum-egnen vokser stamtræet ikke i 
det ønskede tempo, da det har vist sig, at 
Swiss Watch er meget svær at få i fol. Ud 
over Extreme, som blev solgt for 160.000 
kr. på Derbyauktionen i 2017 til Stald Cos-
mopolitan, har følhoppen kun fået Gestus 
(S J’s Caviar), som Stutteri Disney måtte gi-
ve 150.000 kr. for på Derbyauktionen sid-
ste år, og et føl fra i år, som har fået navnet 

Icebreaker. Føllet er en helbror til årets Der-
byvinder. 

Det er i øvrigt svigerdatteren Trine, der 
finder på de gode navne. Bjarke Thomsen 
prøver at få hele familien med, når der skal 
hittes på nye navne, og som belønning får 
vinderen en middag i byen for to. På den 
konto har Trine været på restaurant flere 
gange med sin mand.    

Icebreaker har nydt sommeren på græs 
sammen med sin mor, og er slet ikke klar 
over, at der allerede har været tre forskellige 
hesteejere, der har ønsket at købe ham. Men 
de har tilsyneladende budt for lidt for Der-
byvinderens lillebror.

– Han skal da sælges, men det er ikke no-
get, der haster, supplerer ejeren. 

Avlsmaterialet bliver bedre og bedre 
Med Samson (Trophy Catch) kom Bjarke 
Thomsen ind i travsporten i 2009. Året før 

havde han købt moren, Chills Lady, af trav-
træner Kaj Westergaard. Bjarke Thomsen er 
landmand med planteavl som speciale og 
har gennem mange år solgt hø og halm til 
nordjyske hestefolk. 

En anden historie er, at han sælger halm 
og hø til zoologiske haver og dyreparker, li-
gesom han også sørger for, at de 500 heste 
hos dressur-ikonet Andreas Helgstrand får 
noget at stå og gumle på i boksen. Og det 
er i forbindelse med leveringerne af halm og 
hø, at han er kommet til at kende en mas-
se travtrænere og opdrættere, som igen og 
igen har spurgt ham, hvornår han skal have 
en travhest.

Hvordan det gik med Chills Lady som 
følhoppe og hendes seks afkom, springer vi 
let og elegant over.

Det var også tilbage i 2008, at han køb-
te følhoppe nummer to, Goldie Hawn 
(Earthquake–Hawaii Frisco) af Gunner 

Indtil videre er det kun lykkes Swiss Watch at få føl hvert andet år, men hvis hendes afkom slægter Extreme på, så er det nok også i orden.
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Extreme som plag,
inden den begyndte karrieren 
som stjernetraver.

Icebreaker strutter af
friskhed og er slet ikke klar over, 
at han allerede er en
efterspurgt handelsvare.
Foto: Esther Studstrup 

Christiansen. På dette tidspunkt havde hun 
kun fået ét afkom, som hed Politiken (Ens 
Snapshot), og som havde sin første start til 
gode. Prisen var derfor derefter, og det var 
Bjarke Thomsens store held. Politiken ud-
viklede sig siden til en fremragende traver 
for Morten Friis. Vallakken tjente over to 
millioner kr., vandt 26 løb og satte rekord 
1.10,2a/1609m.

På gården ved Vadum blev Goldie Ha-
wn mor til seks afkom, hvoraf Wonder-
boy er den suverænt bedste. Han har tjent 
929.000 kr., vundet 24 gange og sat rekord 
1.10,6a/1600m. Alt tyder på, at han langt 
fra er færdig med at tjene gode penge. 

Af de andre afkom nævner vi kun Etna 
(Classic Photo), som Marc Bæk Nielsen har 
i træning.

– Hun er ikke kommet i udbrud end-
nu, siger en ironisk opdrætter, der tæller på 
knapper med hensyn til, om han fortsat vil 
have hende i træning, eller om hun skal le-
jes ud i nogle år, inden han vil have hende 
tilbage som følhoppe for at føre Goldie Ha-
wns fine blodlinjer videre.

Etna har startet 18 gange, indløbet 
45.000 kr., vundet en enkelt gang og sat re-
kord 1.15,1a/2000m som femte med galop 
i Hoppe Derbyprøven. Hun blev nummer 
fire i Hoppe Derby Consolation. Præmie-
summen er steget med 35.250 kr. i år, og 
dette beløb varmer naturligvis også i den 
samlede opdrætterkonkurrence. 

For godt et par år siden købte Bjar-
ke Thomsen Sigma Vang (Muscles Yan-
kee–L’amour November) af Bo Wester-
gaard. Men hende har opdrætteren ikke 
ønsket at avle videre på. Hun er mor til 
Hussar (Ens Snapshot), som går sammen 

PORTRÆT | BJARKE THOMSEN
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Den meget glade og stolte opdrætter af Derbyvinderen Extreme var naturligvis også med i vindercirklen efter sejren,  om blev belønnet med 
573.000 kr. Foto: Burt Seeger

med nogle andre plage hos en bekendt, og 
som er sat på salgslisten. Navnet er i øvrigt 
ikke et, svigerdatteren har fundet på, men 
derimod navnet på et ukrudtsmiddel til 
korn. 

Summa summarum er, at opdrætteren i 
dag kun har én følhoppe, og det er Swiss 
Watch. Han vil gerne investere i yderligere 
en følhoppe fra den øverste kvalitetshylde. 
Og den har han faktisk allerede købt for en 
pæn sum penge. Bo Westergaard har fundet 
den i USA via en agent. Men først skal den 
lige vise, om den kan præstere på travbanen 
ligesom staldkammeraten Extreme. 

Afstamning med stjernepotentiale
Nyerhvervelsen hedder Tabiche og er i 
skrivende stund på vej fra USA til Bo We-
stergaards træningskvarter. Det er en toårig 
hoppe efter den nye avlshingst Southwind 
Frank, der dominerede de amerikan-
ske årgangsløb som to- og treåring. Mo-
ren er Spicy Wings efter Andover Hall. 
Southwind Frank er efter modehingsten 
over dem alle, Muscle Hill.

Southwind Frank satte som toåring ver-
densrekord med tiden 1.09,8a. I 26 starter 
blev det til 17 sejre, 1,95 mio. dollars og 
rekord 1.09,7a.

Moren Spicy Wings var selv en fremra-
gende væddeløber og fik noteret rekorden 
1.11.2a og tjente 570.000 dollars i sin to- 
og treårssæson. Hendes moderlinje er in-
teressant. Tipoldemoren Flickering Halo 

fik fire, der alle tjente over en million kr. 
De to bedste var Howthehaloareyou med 
rekord 1.10,9a og 2,3 mio. n.kr. samt ol-
demoren Almost An Angel med 959.000 
dollars. Hun blev bl.a. nummer to i Ham-
bletonian Oaks.

Almost An Angel blev mor til fire med 
indtjening over 100.000 dollars, hvoraf 
Michelle’s Angel, 1.10,9a og 436.000 dol-
lars, var den bedste. Hun blev selv mor til 
tre millionærer.

Mormoren er Angel Fire Hanover med 
rekord 1.11,7a. Hendes to bedste afkom 
er Spicy Wings og Aspidistra Hanover, 
1.11,6a og 179.000 dollars. Spicy Wings 
bedste afkom indtil videre er Chili, som 
har vundet ni løb og over 100.000 dollars.

Southwind Franks første kuld har de-
buteret i år. I USA har den toårige hop-
pe Flawless County løbet 1.11.0a og tjent 
263.000 dollars, hvilket pr. 29. septem-
ber gør den til den fjerdemest vindende 
toåring uanset køn i USA. I Sverige har 
Svante Båth et par veltravende afkom, 
som har vist særdeles høj klasse. Den ene 
er Chipper Kronos (Trendy Kronos efter 
Love You), som i sin debut vandt Uttag-
ningslopp Breeders Course for toåringer 
på Åby i tiden 1.14,5 over 1640 auto med 
Stefan Persson i sulkyen. For indsatsen fik 
vallakken 100.000 s.kr.

Den anden er Match’em (Popover Ha-
nover efter Andover Hall), som debuterede 
med sejr i snorestart. Det skete på Örebro, 

hvor Ulf Ohlsson kørte 1.16,0/1640m 
med den toårige hingst. Noget tyder på, at 
Southwind Frank har fået en flyvende start 
som avlshingst. 

Støtter dansk travsport
Tabiche har noget at leve op til. Bjarke 
Thomsen vil have unge følhopper, så Tabi-
che går i avlen om tre-fire år. 

– Jeg går efter at have to følhopper på 
sigt, og efter planen skal alle afkom sæl-
ges. Jeg har kun fire bokse, så jeg skal pas-
se på ikke at få for meget om ørerne, siger 
han. Nordjyden støtter op omkring dansk 
travsport.

– Alle mine afkom skal være danskregi-
strerede. Men jeg håber da på, at de forbli-
ver i dansk eje, så jeg kan se dem, påpeger 
han og ønsker sig flere oplevelser a la dem, 
som Extreme har givet ham. 

Bjarke Thomsen tænker tilbage på den-
gang, han selv passede stjernen som føl og 
plag og gjorde ham klar til auktion. Efter 
salget kom den i træning hos en af de dyg-
tigste travtrænere, som har formået at få 
det bedste frem i unghesten. Den nordjy-
ske hestemand har fået PR for alle penge-
ne. Men det er de små ting i hverdagen, 
der tæller allermest.    

– Det, jeg nyder, er at have hestene om-
kring mig. Og skal jeg stresse af efter en 
travl arbejdsdag, så er der ikke noget bedre 
end at gå ud til hestene, afslutter den stor-
smilende opdrætter.   

11 · VÆDDELØBSBLADET · OKTOBER 2020



– EGON HAR EN PLAN!

PORTRÆT | EGON JENSEN

Ny formand i Dansk Travsports Centralforbund

Undertegnede skribent modstod ikke fristelsen til at lave en reference til Olsen-banden, 
hvor hovedpersonen Egon – dog med efternavnet Olsen – som regel har en plan.

Egon Jensen efter en sejr med Fledder Greenwood.
Hustruen Lene ses til højre, og i midten er datteren Louise og barnebarnet Villum. Foto: Torben Ager
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de andre, om vi ikke skulle købe en travhest 
igen. Jeg havde lidt kig på hesten Mandix 
Silk (Chipmate) hos travtræner Frank Mik-
kelsen. Hele familien var heldigvis med på 
den, så jeg gik over i stalden, og gav Frank 
Mikkelsen et bud på hesten. Han sagde 
”top!”, så jeg købte hesten, og tog licens 
igen.

Med til historien hører, at Egon Jensen 
faktisk vandt det allerførste løb, han kør-
te med Mandix Silk. Det var i juni 2008. 
Egon fik også bøder for ureglementeret 
drivning og for ikke at være på plads bag 
startbilen, men det er en helt anden sag. 
Det blev til fire sejre yderligere med Man-
dix Silk, som stoppede karrieren i 2016.  
Kørehestene de senere år har heddet Street-
wise (Self Possessed), Cimba Brogård (Qui-
te Easy U S), Atomic Rain (Muscle Hill) og 
Fledder Greenwood (Castleton Bass). Men 
lige så stille er det travpolitiske begyndt at 
fylde mere og mere.

– Jeg er blevet spurgt nogle gange, om jeg 
ikke kunne have lyst til at være med i be-
styrelsen på Bornholms Brand Park. Og ef-

ter jeg solgte min tandlægepraksis, så var ti-
den rigtig til at kaste sig over opgaven. Jeg 
blev valgt til bestyrelsen i 2018, og blev for-
mand med det samme. Jeg synes vi har en 
supergod bestyrelse med engagerede perso-
ner, som trækker i den samme retning, lyder 
det fra Egon Jensen, som tidligere har siddet 
i bestyrelsen for forsikringsselskabet Born-
holms Brand i 23 år, de sidste 18 år som for-
mand. Tidligere har Egon Jensen også været 
landsformand for netværket Round Table.

Ingen dramatik i formandsskiftet
Da DTC ændrede formandskab ultimo 
september, var der ikke noget dramatik for-
bundet med det ifølge Egon Jensen.

– Nej, det forløb stille og roligt. Besty-
relsen ønskede et nyt formandskab, og så 
fandt vi ud af på bestyrelsesmødet, hvordan 
og hvorledes vi bedst gjorde dét. Der blev 
peget på mig som ny formand, og jeg ac-
cepterede at tage hvervet på mig, fortæller 
Egon Jensen med rolig stemme. 

– Jeg har meget stor respekt for det arbej-
de DTC’s bestyrelse har gjort tidligere, ik-

Tekst: Jesper Elbæk

Desværre for Egon Olsen i Olsen-ban-
den-filmene, så går planen som regel i va-
sken, og Olsen ryger i fængsel. Så galt går 
det næppe for DTC’s nye formand Egon 
Jensen, som Væddeløbsbladet her tegner et 
portræt af.

I en kortfattet meddelelse på Danskhv.
dk kunne man fredag 25. september læse, 
at DTC havde ændret formandskabet på et 
bestyrelsesmøde samme dag. Egon Jensen 
afløser Lindhardt Jensen som formand, og 
Peter Friis afløser Paul Bjerring som næst-
formand. Men før vi tager fat på dén del, så 
skruer vi tiden en del år tilbage, for hvordan 
kom den nye formand egentlig ind i travs-
porten?

– Jeg tog licens som 18-årig og kørte løb i 
omkring ti år. Men med en tandlægepraksis 
og tre børn, så var der ikke rigtig tid til det 
så jeg tog mig en gevaldig pause på 25 år, 
fortæller Egon Jensen indledningsvist.

– Men en efterårsdag i 2007 var jeg på 
travbanen med familien, og så spurgte jeg 

Egon Jensen vandt fire sejre i 2019. En af disse kom med Cimba Brogård foran et talstærkt sommerferiepublikum midt i juli. Foto: Torben Ager
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DTC’s bestyrelse var samlet til bestyrelsesmøde på Jydsk Væddeløbsbane søndag 4. oktober. Fra venstre mod højre ses Paul Bjerring, Kaj 
Westergaard, næstformand Peter Friis (lidt skjult), Bertel Maigaard, Anders Lou Henriksen, Bo Jørgensen, formand Egon Jensen, Jørgen B. 
Pedersen (lidt skjult), Leif Skov, Jan Allan Nielsen og Mariann Thorup Nielsen. Foto: Ole Hindby

ke mindst i perioden med Corona-pande-
mien. Men nu ser vi fremad. Den tidligere 
formand Lindhardt Jensen var ikke valgt af 
en bane, så han er ude af bestyrelsen, mens 
den tidligere næstformand Paul Bjerring er 
valgt af Jydsk Væddeløbsbane, og jeg glæder 
mig meget til at gøre bruge af hans viden, 
erfaring og kompetencer,

Selv om Egon Jensen før dét bestyrelses-
møde, hvor han blev formand for DTC, 
kun havde været med til to bestyrelsesmø-
der, så er han ikke i tvivl om, hvad han vil 
tage fat på først.

– Jeg ser meget gerne, at vi får sat gang i 
en strukturdebat. Det er noget vi skal have 
igangsat hurtigt, og alle sportens interessen-
ter skal involveres. Det er et af mine og be-
styrelsens mål, at vi sikrer en gennemsigtig 
struktur med klarere snitflader, og det skal 
være helt tydeligt for alle, hvem der har an-
svar for hvad.

– DTC har den politiske ledelse sam-
men med Dansk Galop (DG), og i fælles-
skab har vi skabt Dansk Hestevæddeløb, 
som skal agere som driftsselskab, slår Egon 
Jensen fast. Han ser gerne, at der bliver ar-
rangeret et stormøde. Processen med struk-
turdebatten ér allerede startet op, når disse 
linjer læses.

– Der skal være politisk overensstemmel-
se mellem DTC og Dansk Hestevæddeløb. 
Der skal være én retning, og det er en fæl-
les kamp, hvor vi skal bruge vores kombi-
nerede kræfter på at komme videre. Det 

nytter ikke noget med interne magtkampe, 
men jeg er i øvrigt ikke i tvivl om, at vi kan 
komme i mål. Jeg vurderer, at både viljen 
og kompetencerne er til stede. Vi vil jo alle 
sammen hestevæddeløbssporten det bedste!

   
Øgede krav til banerne
fra centralt hold
I takt med at pengene fra politisk hold bli-
ver mindre over de kommende år, så er 
Egon Jensen ikke fremmed over for, at der 
skal stilles større krav til de danske vædde-
løbsbaner.

– Det vil være naturligt, ja, og det hænger 
sammen med strukturdebatten. Alle i spor-
ten har et kæmpe ansvar for at repræsentere 
sporten på den allerbedste måde. Vi skal al-
le sammen vise, hvor fantastisk hestevædde-
løbssporten er, så der skabes en positiv cir-
kel og synergieffekter.

– Vi er i øget omfang nødt til at stille krav 
til banerne. Noget af det kommer af sig selv 
– f.eks. projektet ”SiBa” (Sikre Baner, red.), 
som kommer via samarbejdet med Sverige. 
Man kan kalde det en slags tjekliste bane 
for bane, hvor man kigger på indhegning, 
belysning, staldforhold etc. Men banerne 
er nødt til at tjene flere penge selv, og sam-
arbejdet banerne imellem skal blive bedre. 
Der er ingen grund til at opfinde den dy-
be tallerken mere end én gang, understreger 
den nye DTC-formand.

– Min personlige holdning er, at det vil 
være en fordel med mere central styring 

sammenholdt med stærke, lokale profiler 
ude på væddeløbsbanerne. Alle interessen-
ter i travsporten, uanset om man er aktiv 
udøver, hesteejer, opdrætter eller involve-
ret i det travpolitiske arbejde, har et ansvar 
for sportens udvikling. Så lad os alle om-
sætte det store engagement, som der udvises 
i sporten til en positiv energi til glæde for 
sporten, betoner Egon Jensen.

Ungdomssport og succeskriterier
Vi afrunder dette miniportræt af DTC’s 
nye formand med et par velvalgte ord om-
kring ungdomssporten og succeskriterier 
for sporten som helhed.

– Hestevæddeløbssporten er i høj grad en 
breddesport. Vi favner bredt, både når det 
gælder de aktive og tilskuerne. Det er en 
enorm styrke. Og det budskab skal vi blive 
meget bedre til at melde ud. 

– Ponysporten er vigtig i denne forbin-
delse. Både med hensyn til rekruttering af 
nye kuske og ryttere, men også i bestræbel-
serne på at tage socialt ansvar og favne al-
le. Vi er både sport, kulturbærer og under-
holdning.

– Der vil blive udarbejdet en strategi med 
konkrete målsætninger. Det kan være para-
metre som f.eks. antal tilskuere eller bane-
omsætning, men også sponsorindtægter og 
øvrige events. Men det bliver en del af dén 
strukturdebat vi har startet op. En struktur-
debat, som bestemt ikke skal tage år, men 
måneder, afslutter Egon Jensen.   

PORTRÆT | EGON JENSEN
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PORTRÆT | FINN LARSEN

FINN LARSEN

Væddeløbsbladet har besøgt forhenværende Aalborg-træner Finn Larsen
– tredobbelt trænerchampion i Aalborg,

og manden bag sejrshestene He-Man B og Rambo B.

Tekst: Henrik Berg

– Hvis man til vores sølvbryllup havde 
spurgt Finn om, hvem han ville vælge – mig 
eller hestene – så havde han valgt hestene!

Citat: Jytte Larsen – Finn Larsens hustru 
igennem 46 år - med et smil på læben.

– Men jeg ville ikke blive fornærmet, og 
ville aldrig stå i vejen for hans drøm. Hestene 
har været hans liv, men lidt synd, at han skul-
le stoppe så tidligt som træner. 

Væddeløbsbladet er på besøg hos den tid-
ligere tredobbelte trænerchampion i Aalborg 
på familiens gård i udkanten af Vodskov, og 

Finn Larsen med sin nu
pensionerede sejrshest Rambo B.

Foto: Kjeld Mikkelsen

– et liv med heste

man er ikke et øjeblik i tvivl om sandheden i 
hustruens påstand. Hjemmet er således i høj 
grad præget af et langt liv med travheste. I 
stuen står et imponerende vitrineskab med 
nogle af de utallige ærespræmier, og vægge-
ne i køkkenet er prydet med talrige billeder 
af de største navne fra Finns karriere – både 
som træner med næsten 800 sejre på CV’et 
og siden hen som amatør, hvor især He-Man 
B og Rambo B samlede bunker af sejre.

Ringen er dog på ingen måde sluttet end-
nu, selv om Rambo B har sluttet karrieren 
og nu nyder sit otium. Finn Larsen har så-
ledes en afløser klar i kulissen; den 5-årige 

tyskfødte hoppe Ivresse Boko, der er ved at 
være startklar igen – men derom senere. Lad 
os først skruen tiden tilbage til dengang det 
hele startede for ”Lille Finn” – som fylder 75 
år den 12. oktober - og hans travinteressere-
de kammerater... 

Henstilling for at køre for stærkt 
Med hestene. Finn Larsen er født og opvok-
set i Aalborg Vestby, tæt på Racing Arena 
Aalborg, og da banen åbnede i 1954 fik han 
hurtigt interesse for hestene.

– Jeg begyndte at komme derude sammen 
med to kammerater, Thorkild Jensen, der se-
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bet med Donau Lloyd samt Aalborgs 4-års 
Mesterskab (der i 1974 blev omdøbt til Aal-
borg Store Pris) med Donau Lloyd og Elai-
ne Lloyd. 

Jockeylicens som 18-årig
Efter tiden på Sofiendal vendte Finn Larsen 
tilbage til Alvar Poulsen, hvor han også fik 
jockeylicens som 18-årig i 1963.

– Hos Alvar Poulsen gik alt efter en snor. 
Han var meget pertentlig og det var nok 
dér, jeg lærte mest om alle de elementære 
ting omkring heste. Men han kunne også 
være en temperamentsfuld herre, og hvis 
man fik en malerpensel i hånden, vidste 
man, at man blev fyret inden for de næste 
14 dage, smiler Finn Larsen. 

– Jeg var også i kortere perioder hos 
Svend Hansen og Jørn Damsgård, inden jeg 
i 1968 flyttede over til Peter Bratholm. 

Mesterskabssejr som jockey 
Finn Larsen fik som nævnt jockeylicens 
i 1963, og vandt også et par løb, men det 
var først efter han kom til Peter Bratholm, 
der på det tidspunkt var både Aalborg-ba-
nens og en af landets førende trænere. Han 
blev således landschampion tre gange på fi-
re år (1968, 1969 og 1971) og i 1969 vandt 
Bratholm som den første danske travtræner 
over 100 sejre (101, red.) på enkelt sæson. 

– I starten var jeg der sammen med Thor-
kild Jensen, som var førstemand, men da 
han startede som træner 1. januar 1970, be-
gyndte jeg at få flere og flere gode køreture, 
siger Finn, der i sin sidste sæson som jockey 
(1970) vandt 11 løb, heriblandt Skives 3-års 
Mesterskab med Nap.

– Det var en god tid hos Peter Bratholm, 
som havde masser af heste, og vi tog ind 

imellem til København med nogle af de 
bedste. Vi tog typisk derover dagen før eller 
samme dag inden løbet, og det var virkelig 
en fantastisk oplevelse at komme til Lunden 
dengang. Lunden var jo en by i byen – hold 
da op for et liv der var derovre dengang! Det 
ser man desværre ikke mere. 

Startede med én hest 
I en alder af 25 år startede Finn Larsen som 
selvstændig træner på Racing Arena Aal-
borg den 1. januar 1971, men opstarten 
blev ikke helt som han havde forventet.

– Jeg havde fået lovning på en fem-seks 
stykker, men da jeg startede, fik jeg kun en 
enkelt, Miss Saltum, der var ejet af Henning 
Lundgaard, så jeg tænkte: ”Det går ikke, det 
her – jeg stopper igen!”, mindes Finn.

– Jeg gik 19 dage med den ene hest, men 
den 19. januar fik jeg så to heste for Chri-
stian Guldhammer, og langsomt kom der 
gang i forretningen.

– Jeg havde dog det problem, at der kun 
var plads til seks heste i den stald, jeg havde 
fået tildelt, så hver gang der var en der flyt-
tede, ringede jeg til den næste, og så kom 
hesteejeren ofte med hesten inden for en 
halv times tid.

– Den næste hesteejer, jeg fik i stalden, 
var banens senere mangeårige formand, 
Bent Harbo – og det var takket være Egon 
Nørlem, Stutteri Hjordal, ”Vil du ha’ en 
hest i træning? Så ring til Bent Harbo” – og 
det gjorde jeg så.

– Pludselig havde vi ni heste i træning, 
men der var krig om boksene på Aal-
borg-banen dengang. Man havde bygget 
nogle midlertidige staldbygninger, hvor der 
kun var plads til seks heste i hver, og vi var 
tre trænere, der startede inden for et års tid 

nere også blev træner i Aalborg, og Bent, som 
vi kaldte ”Strit”. I starten kom vi hos Kjeld 
Pedersen, der var en af banens første træne-
re, og efter skolen begyndte jeg i 1959 som 
staldmand hos Alvar Poulsen, fortæller Finn. 

– Jeg var hos Alvar Poulsen et års tid, hvor-
efter jeg kom over på Stutteri Sofiendal, der 
tilhørte en af datidens største hesteejere, Lau-
rits Sørensen, som på dét tidspunkt havde 
otte-ni følhopper samt talrige føl, plage og 
løbsheste. Så der var nok at se til.

– I starten var jeg der alene, men siden 
kom blandt andet Thorkild Jensen også. Vi 
trænede hestene på landevejene, og jeg kan 
huske, at vi kørte til Gammel Hasseris, vi-
dere forbi ”Rugbrødsfabrikken” helt op til 
Zoologisk Have i Aalborg. Men bilerne tog 
hensyn til os.

– På et tidspunkt fik vi dog et påbud fra 
politiet. Vi var jo nogle unge knægte den-
gang, og der var fart på, når vi trænede. Men 
politiet sagde, at de havde fået nogle klager 
fra folk, som måtte springe for livet, når vi 
kørte forbi!

– Så måtte vi køre en anden vej op til en 
skov, hvor der var én lang bakke, der gik i en 
rund bue med en jævn stigning. Cirka midt-
vejs var der en mindre bakke, der gik meget 
stejlt opad, hvor hestene næsten kravlede op. 
Det var bakketræning, som ingen kendte no-
get til dengang, men de fleste af Laurits Sø-
rensens heste kunne løbe!

– Laurits var mægtig flink mand, men 
kunne også godt skælde ud ind imellem, 
men bagefter var det glemt. 

Laurits Sørensen havde heste i træning 
hos flere forskellige trænere, blandt andet 
Mark Ingdam på Amager Travbane, men 
mange af staldens heste blev kørt af sønnen 
Erik Sørensen, der vandt Provinsmesterska-

Rambo B var en af Finn Larsens bedste 
heste, efter han skiftede A-licens ud med 

en tilværelse som amatørtræner. Imposant 
Sund-sønnen vandt totalt 23 sejre.

Foto: Ole Hindby
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– Thorkild Jensen, Jens Ferløv og mig – så 
vi måtte kæmpe lidt for at få flere bokse. 

De første par år havde Finn Larsen kun 
stald på banen, men i 1973 lejede familien 
sig ind på Stutteri Sofiendal, hvor der var 
plads til 23 heste.

I december 1987 flyttede Jytte og Finn 
Larsen ind på den nuværende ejendom, 
hvor Finn selv har bygget de i alt 11 bokse 
og anlagt både træningsbane og folde. Der 
hører 11 tønder land til ejendommen. 

Godt fra start 
Finn Larsen kom fint fra start med 19 sej-
re det første år og 32 sejre i sin anden sæson 
som træner.

– Jeg vandt min sidste start som jockey og 
min første start som træner med den samme 
hest, Nusse, der var ejet af Stutteri Sofien-
dal, husker Finn.

– Nusse var dog kun i forspænding, men 
jeg fik nu også flere heste i træning for Erik 
Sørensen, der havde overtaget Sofiendal ef-
ter faderens død, og jeg var generelt heldig 
at få heste for mange af de ”gode” hesteeje-
re som f.eks. Halvorsen, Stutteri Kraghe-
de, Bent Harbo og Poul Uggerhøj, Stutteri 
Bangsbo, som hver især havde en fem-seks 
heste i træning hos mig. 

Succesen fortsatte de efterfølgende år med 
26 sejre i 1973 og 49 sejre i 1974, hvor Finn 
Larsen for første gang blev trænerchampi-

on i Aalborg – en titel han også snuppede i 
1977 og 1984.

– Jeg husker tydeligt den sidste løbsdag i 
Aalborg i 1984. Inden løbsdagen var Jørn 
Damsgaard førende foran Finn, som hav-
de tre heste til start – Fibell, Flightman og 
Ebelle, som vi i øvrigt selv ejede alle sam-
men, indskyder Jytte.

– Finn skulle vinde med alle tre heste for 
at blive champion, og startede med at vin-
de med både Fibell og Flightmann, men 
da han kørte ud med Ebelle, stod jeg inde 
i stalden, og holdt mig for ørerne – og så 
vandt han også med Ebelle, som vandt årets 
sidste løb foran storfavoritten Enjoy Eng-
holm med Flemming Jensen.

– Efter løbene var der glæde og fest i stal-
den med deltagelse af hjælpere og dem, som 
havde deres gang i vores stald. Det var en 
dag, som vi fortsat ser tilbage på med stor 
glæde. 

Har haft verdensmester i stalden
Finn Larsen har gennem årene haft mange 
fine heste i sin varetægt – i kortere og læn-
gere perioder. 

– Jeg har blandt haft så fine heste som 
Habib, Granit Bangsbo, Thor Søndergård, 
Sleipner, Jill, Plus Bangsbo, Rytme Bangs-
bo, Smukke Bangsbo, Super Saltum og Pi-
gelil. Flere af dem blev millionærer, og der 
er også flere årgangsvindere imellem, fortæl-
ler Finn. 

– Den senere verdensmester Habib var 
opdrættet af Finn Jensen. Den skulle dog 
først løbe en tid, der var bedre end 1.22 for 
at kunne blive eksporteret. Habib startede 
for mig nogle få gange, og løb sin tid i de-
cember måned som 2-års, og blev herefter 
eksporteret til Norge, hvor Roger Walmann 
fik hesten i træning.

– Jeg fulgte da med i, hvordan det gik Ha-
bib, og blev da lidt stolt, da Carsten Bund-
gaard en dag ringede og fortalte mig, at 
han havde vundet VM i New York for Ulf 
Thoresen. 

Startede og sluttede med
Granit Bangsbo 
En anden tophest, der har trådt sin ”bar-
nesko” hos Finn Larsen, er Granit Bangs-
bo, der huskes for en stor karriere hos Steen 
Juul. Men Pay Dirt-sønnen fik altså første 
del af sin uddannelse hos denne artikels ho-
vedperson. 

– Jeg fik i øvrigt Granit Bangsbo tilba-
ge, da karrieren lakkede mod enden, men 
da var han ved at være slidt, fortæller Finn.

– Poul Uggerhøj havde heste hos mig i 
samtlige 25 år jeg var træner, og vi havde et 

rigtig fint samarbejde. Poul kunne dog godt 
være lidt speciel, og jeg husker især engang 
jeg lige havde vundet et 2-årsløb med Ra-
ket Bangsbo, hvor Poul Uggerhøj kom gå-
ende hen over banen. Poul gik direkte ind i 
Jens Ferløvs stald - ”Den hér har træneren 
inde ved siden af lige vundet”, sagde han, og 
holdt pokalen op foran Jens Ferløv! 

– Sådan var han – det var kort og kontant 
– men han var også meget reel. Hvis man 
ringede og sagde, at en hest var blevet ska-
det, så kom han straks og hentede den, og 
havde en ny med. 

Tæt på 800 sejre
Finn Larsen stoppede som træner i 1996 – 
få måneder efter sit 25-års jubilæum som 
træner i Aalborg – men fortsatte som ama-
tørkusk og amatørtræner. Det blev til knapt 
800 sejre, inden han lagde kørehandskerne 
på hylden i 2007.

– Jeg er ret sikker på, at Ebelle var den 
hest, jeg vandt flest løb med – 30 – mens jeg 
vandt 28 løb med Flightmann, siger Finn, 
der også har vundet mange løb med he-
ste som Princess Rose, Sonny Lloyd, Thea 
Dorthe og Jive. Princess Rose, Sonny Lloyd 
og Jive har i øvrigt alle været Årets Hest på 
Aalborg-banen. 

– Ebelle ejede vi selv, og dengang var det 
ikke usædvanligt, at hestene startede 40-45 
gange om året. Men hun holdt til det, og 
var stort set kun for vogn, når hun startede. 

– Tiderne var i det hele taget meget an-
derledes end i dag. Jeg så for eksempel, at 
Lunden for nylig udsatte løbene som følge 
af et kraftigt regnvejr. Men vi kørte jo al-
tid uanset vejret – med mindre det var sne-
storm eller lignende – og så måtte man bare 
køre uden om ”vandpytterne”. Det tog man 
ikke så højtideligt dengang. 

Opdrættersucces 
Kort tid efter Finn Larsen stoppede som 
træner, fik han arbejde på cementvirksom-
heden Aalborg Portland, hvor Finn Larsen 
var indtil han blev fyret som 63-årig i for-
bindelse med en større nedskæringsrunde.

Siden han stoppede som træner, har 
han haft stor succes med familiens eget 
opdræt – først og fremmest He-Man B 
(1.13,8a–389.000 kr./20 sejre) og Rambo 
B (1.12,3a–355.000 kr./23 sejre). 

– Jeg har også opdrættet Herr Faust, som 
Birger Jørgensen vandt en del løb med, in-
den den fik en flot karriere i det svenske, 
hvor den bl.a. vandt V75-løb, siger Finn.

– Den første hest vi købte i sin tid, var 
hoppen Beauty Rose, som Jytte fik i fød-
selsdagsgave et år. Beauty Rose, der i øvrigt 

PORTRÆT | FINN LARSEN

Jytte og Finn Larsen har masser af minder 
fra et langt liv med heste. Foto: Kjeld Mikkelsen
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1: Jytte lykønsker 
Finn med træner-
championatet i Aal-
borg i 1984.
Foto: BL Foto

2: Finn Larsen i vin-
dercirklen med 
Flightmann, som han 
vandt 28 løb med.
Foto: Privat

3: Jill vinder 3-års-
stjernen Hoppeløb.  
Foto: Burt Seeger

4: Finn Larsen med 
en af sine første 
sejrsheste, Thea 
Dorthe.
Foto: Henrik Worm

5: Princess Rose – 
der bl.a. blev Årets 
Hest i Aalborg - og 
Finn Larsen på æres-
runde på Lunden.
Foto: Burt Seeger

6: Finn Larsen med 
sit personale om-
kring 1980.
Foto: Privat

1.

6.

4.

5.

3.

2.

var søster til Ronson R, blev siden følhop-
pe, og fik i 1981 sit første føl, Jytte Mo-
narch. Hun døde desværre fra sit sidste føl, 
Keystone Pay, der kun var otte dage gam-
mel på det tidspunkt, så Keystone blev fak-
tisk flasket op af vores to ældste drenge.

– Ja, hende fik vi et helt specielt forhold 
til, og når jeg tænker på det, får jeg næsten 
tårer i øjnene, siger Jytte. 

– Keystone Pay var ligesom en hund. 
Hun kom selv ind fra folden, når hun vil-
le have mad og bankede på døren med den 
ene hov. Og så gik Finn hen og solgte hen-
de til Norge som 2-års efter hun var blevet 
nummer to i Charlottenlund i Derbyweek-
enden, og SÅ græd drengene!

Det sidste føl, der kom til verden på går-
den, var Superman B i 2009.

– Jeg ville egentlig gerne have en ny føl-
hoppe, men har lidt svært ved at skille mig 

af med føllene – og samtidig har vi også 
sat gården til salg, så det bliver nok ikke 
til noget. Selv om vi selvfølgelig godt kun-
ne have hestene opstaldet et andet sted, si-
ger Finn.

 
Tysk hoppe skal løfte arven 
Jytte og Finn Larsen har i dag kun to he-
ste på gården – Rambo B og Ivresse Boko, 
som Finn ejer sammen med parrets mel-
lemste søn, René Larsen, som mange sik-
kert kender fra kontoret på Racing Arena 
Aalborg, hvor han er ansat på løbsdagene.

– Rambo B startede sidste gang i febru-
ar måned i fjor, men han var slidt og fun-
gerede ikke rigtig til sidst, og vi syntes, 
at han havde haft en fin karriere, og ikke 
skulle løbe bagefter i formløb, siger Finn.

– Nu går Rambo B herhjemme sammen 
med vores eneste løbshest, Ivresse Boko, 

som jeg har sammen med René. Hun var 
egentlig startklar i maj måned, men den 
dag hun skulle starte på Åby, d. 14. maj, 
ringede René pludselig og sagde, at Ivres-
se Boko ikke kom til start alligevel. Hun 
havde pådraget sig en skade, og det har 
taget noget tid.

– Ivresse Boko er nu ved at være klar 
igen. Jeg tager hende med over til Bo We-
stergaard på Vang Hovedgård et par gan-
ge om ugen, hvor jeg også hjælper lidt til 
med at træne. Det hygger jeg meget med, 
og det er med til at holde mig i gang, slut-
ter Finn Larsen – inden Jytte får det sid-
ste ord.

– De unge mennesker på Vang Hoved-
gård kan godt lide, at Finn kommer, så 
jeg plejer at sige, at jeg sender ham og Iv-
resse i dagpleje derovre et par gange om 
ugen!   
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AVL | ITALIEN

Tekst: Susanne Olsen, DTC

Foto: Anne Ehlert

Den bliver afholdt på travbanen Ippod-
romo Sant’Artemio, som ejes af opdræt-
ter og amatørkusken, Maurizio Biasuzzi. I 
Danmark er han kendt som opdrætter af 
Copenhagen Cup-vinderen, Robert Bi.

Om mandagen er det ungheste med de 
bedste afstamninger som sælges. Alle heste-
ne på auktionen er udvalgt af en delegati-
onsgruppe, som tager rundt til opdrætterne.

Allerede fra formiddagen er der fuldt med 
trænere og hesteejere, som nøje gennemgår 

I Italien sælger man
DRØMMEN

I år var den italienske unghesteauktion flyttet fra den norditalienske region
Lombardiet til Veneto på grund af Covid 19.

Vivid Wise As-hingsten Diabolik Gio blev 
sammen med Ready Cash-sønnen Dear 
Wise As dyrest på auktionen med en pris 
på 150.000 euro. Foto: Anne Ehlert

de ungheste, der er blevet udvalgt. Men her 
er også mange ”osere” som jeg selv, der bare 
gerne vil se på fine heste.

Jeg møder den tyske træner Holger Ehlert 
og hans kone Anne. De har været bosat i 
Italien de sidste 30 år, og har på nuværende 
tidspunkt 120 heste i træning.

Anne fortæller, at der har været meget for-
arbejde før de kommer til en auktion. Hun 
gennemgår alt videomateriale på hestene. 
Noterer sig alt, hvad der kan være på he-
sten, så som skader, bygningsfejl etc.

Nogle heste har de allerede set på stut-
terierne, så de bliver bare tjekket en ekstra 
gang. Alle er nøje udvalgt hjemmefra. De 
fleste efter ønske fra hesteejere.

Så nu starter parret. Samtalen foregår på 
tysk. Det sprog er der ikke så mange, som 
forstår. Anne påpeger for Ehlert, hvad han 
skal kigge på, og det går ganske hurtigt at få 
hestene gået igennem.

På plads er også danske Ole G. Nielsen 
med nogle hesteejere. Det er hans første be-
søg på den italienske auktion. Han er im-
poneret af, hvor gode afstamningerne er, og 
hvor fint hestene er forberedt. Han synes, at 
det kunne være rart at få en hest med hjem, 
men ellers er det også oplevelsen, og at i he-
le taget at møde en masse kollegaer, der gør 
rejsen det hele værd.

Heste fremvises
Hos Allevamento La Serenissima er der 
travlt. Fordelt over de to dage har de cir-
ka 30 åringer på auktionen. I tidens løb har 
man set flere fine heste i Skandinavien fra 
stutteriet.

Ejeren, Carlo Pietrasanta, smalltalker med 
kunderne, mens sønnen Giuseppe fremviser 
hestene og sørger for, at alle viser sig fra de-
res bedste side. Der er ikke noget, som bli-
ver overladt til tilfældighederne. Carlo har 
dog tid til interview om forventningerne til 
dagens salg, og ikke mindst mindes han, da 
han havde Armbro Eldorado og Shermon 

Kosmos i træning hos Axel Jacobsen. Dette 
ligger tilbage i 1980’erne.

Carlo har flere afkom efter Ready Cash 
til salg, som han regner med kommer op i 
toppriser. Disse afkom er der rift om, og de 
bliver gang på gang trukket ud til interesse-
rede kunder. 

Carlo fortæller, at når føllene bliver ta-
get fra, bliver de sendt til Normandiet, hvor 
stutteriet har en gård. Der overvintrer de, 
og kommer så tilbage til stutteriet en må-
neds tid før de skal gøres klar til auktion. 
Hans filosofi er, at de bliver stærkere af vejr 
og vind i Nordfrankrig, og ikke mindst af 
græsset.

Ved Allevamento Toniatti bliver der også 
fremvist fine heste. Wishing Stone står op-
staldet på stutteriet, og hingsten er repræsen-
teret af flere fine afkom. Oasis Bi, der også 
bedækker hos Toniatti, har sine første afkom 
på auktionen. Han har fem afkom med.

På staldrunden falder blikket på en hoppe 
efter Muscle Hill. Moderen er den dygtige 
hoppe Lana del Rio. Hun var selv en fanta-
stisk væddeløber med en rekord på 1.09.1ak 
og 1.10.6am efter selveste Ready Cash. Og 
når morfaderen samtidig er Varenne, så er 
blodet i orden på Dea Sprint Bar.

Klokken nærmer sig 15.30, hvor auktio-
nen skal starte. Folk finder vej ind i teltet, 
hvor slaget skal stå. Man kan tydelig mær-
ke forventningen i teltet. Får man mon sin 
drømmehest med hjem?

Auktionen er i gang
Der var to heste, som gik til toppriser på 
150.000 euro. Det var henholdsvis Dear 
Wise As, hingst efter Ready Cash–In Wise 
As (S J’s Caviar), og Diabolik Gio, hingst 
efter italienske Vivid Wise As–Ilaria Jet (Pi-
ne Chip). Den første blev købt til Sverige af 
Reijo Liljendahl, den anden af en italiensk 
storhesteejer, No.Ma.Farm.

Næstdyrest blev Muscle Hill-hoppen 
Dea Sprint Bar. Hun blev solgt for 125.000 
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euro, efter sigende til Dubois. Også en Rea-
dy Cash-hoppe gik til høj pris. Det var De-
fense As, som Kolgjini fik for 120.000 euro.

Gennemsnitsprisen den første auktions-
dag var ikke så lav som forventet i dette Co-
vid19-år. Cirka 37.000 euro i forhold til 
41.000 euro i 2019, altså et fald på cirka 
10%.

Derudover blev en halvsøster til Vivid 
Wise As og Peter Wilhelmsen-ejede All 
Wise As solgt for 100.000 euro. Det var 
Deal Wise As med samme mor, Temple 
Blue Chip og Muscle Mass som far. Den 
blev købt af ejeren af Face Time Bourbon, 
Scuderia Bivans.

Andendagsgilde med lavere priser
På andendagen blev dyreste hest solgt til 
Scuderia Santese, ejerne til Cokstile. Det 
er en stald, der har satset stort på indkøb 
af løbsheste og her var det Varenne-sønnen 
Divo d’Arc, som blev købt hjem for 40.000 
euro.

Næstdyrest blev Damian As efter Adrian 
Chip-Take Wise As (S J’s Photo) til 39.000 
euro. I alt blev der solgt 91 åringer denne 
dag til en gennemsnitspris på 15.846 euro.

Efterord
Alt i alt skal opdrætterne være glade for auk-
tionen. Og det er de fleste også, når jeg kon-

hest, der vakte interesse, skulle man spør-
ge sig frem. 

Jeg hørte flere opdrættere klage over ste-
det. Det havde regnet om natten til mandag 
og tidlig morgen, så der var mange heste, 
som var bange for at trave på asfalten for-
an boksene.

I teltet hvor auktionen blev holdt, havde 
italienerne glemt alt om Covid-19. Selv om 
der adskillige gange blev opfordret til at hol-
de afstand, stod de som sild i en tønde.

Men pyt med det, i Italien sælger man 
drømmen!   

Top 10 salg på Asta Selezionata Yearlings Trottatori
 1 Dear Wise As (hingst v. Ready Cash – In Wise As) €150.000 
 2 Diabolik Gio (hingst v. Vivid Wise As – Ilaria Jet) €150.000 
 3 Dea Sprint Bar (hoppe v. Muscle Hill – Lana Del Rio) €125.000 
 4 Defense As (hoppe v. Ready Cash – Uet Wise As) €120.000 
 5 Deal Wise As (hoppe v. Muscle Mass – Temple Blue Chip) €100.000 
 6 Dancing Queen (hoppe v. Ready Cash – Naomi) €85.000 
 7 Desert As (hoppe v. Ready Cash – Show Wise As) €80.000 
 8 Dimitria (hoppe v. Father Patrick – Grand Idea) €70.000 
 9 D Day As (hingst v. Father Patrick – Sundance Bi) €70.000 
 10 Dynasty WF (hoppe v. Ready Cash – Formosa Jet) €67.000 

1: Travtræner 
Holger Ehlert 
tjekker Father 
Patrick-hoppen Di-
mitria ud.
Foto: Anne Ehlert

2: Den danske 
travtræner Ole G. 
Nielsen var også 
på auktion i Itali-
en. Skive-træne-
ren bød på et par 
stykker, men fik ik-
ke hammerslag på 
nogen.
Foto: Privat

3: Muscle Hill-hop-
pen Dea Sprint 
Bar blev solgt for 
125.000 euro.
Foto: Privat

takter dem dagen efter. Alle havde jo ban-
ge anelser, præcis som man så op til DTC’s 
Derbyauktion. Men når man tænker på 
hvad vi er oppe imod, med Covid19 hæn-
gende over hovedet, så var priserne ok og 
også salget af heste.

Skandinavien tog en del med hjem. Sol-
valla-træner Reijo Liljendahl fik tre med 
hjem, Lutfi Kolgjini en enkelt, og Ole G. 
Nielsen bød på to, men fik dem ikke med 
hjem til Danmark.

Jeg havde gerne set, at hestene havde haft 
numre på fra morgenstunden. Så man en 

1.

2. 3.
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TEKST: JESPER ELBÆK

Melissa Vesterholm vandt 
DM for kvindelige galopryttere
Årets udgave af DM for kvindelige galopryttere blev afviklet over to afdelinger, og når man 
bliver nummer to i første afdeling og vinder den anden, så gør man sig fortjent til en tur i bal-
jen. Nærmere betegnet søen på inderkredsen på Racing Arena Aalborg, hvor årets mester-
skab igen i 2020 fandt sted.

Melissa Vesterholm var anden i første afdeling på ryggen af Dreaming Of Love. Den-
ne koblede greb på førende Miss Van Winkle ind på lige bane, men Dreaming Of Love blev 
nedspeedet af Amor Invicto, som undervejs var langt bagefter, men den gik ganske enkelt 
sit livs løb, og vandt til slut ret sikkert for Susanne Lyseng.

I anden afdeling red Melissa Vesterholm 22-oddseren Snowy, og det blev til sejr efter et 
yderst veldisponeret ridt, hvor unge Vesterholm placerede Snowy midt i feltet, og først tråd-
te på speederen på vej ind på lige bane.

Snowy vandt i kamp med Sir Oliver (Lisa Lindbjerg) og Voguela (Victoria Larsen), og i det 
samlede regnskab fik Melissa Vesterholm sikkert guld med 17 point foran Susanne Lyseng 
med 10 point og Lise Lindbjerg med 7 point.
Foto: Ditte Hesselborg

Golddigger Shadow nappede Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation
Trøstløbet til Jydsk 2-årings Grand Prix blev et forrygende race. Fra 
start tog Steen Juul spids med Gazella K, men midtvejs kørte Jeppe 
Juel ud i andet spor med helsøsteren til Dusty Shadow, Golddig-
ger Shadow. Opløbet ned stod det og vejede mellem disse to, men 

på de sidste meter gled Golddigger Shadow forbi, og vandt i tiden 
1.19,6a/1800m. Anden blev Gazella K og tredje en godt afsluttende 
Gerda med Morten Friis.
Foto: Ole Hindby
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Fra start var det Bo Westergaard, der tog spids med Get A Wish, 
men benene kunne ikke følge med, og det blev til galop ind i første 
sving. I stedet kunne Gaby C N med René Kjær overtage spidsen.

Wishing Stone-hoppen Gaby C N kunne herefter få lov til at be-
stemme tempoet, med Steen Juul successivt søgende sig frem-
ad udvendigt med Gloria Line. Ind mod sidste sving kunne man 
fornemme på Steen Juul, at han havde styr på René Kjær indven-

digt. Men udvendigt kom i stedet den anden C N-hest i løbet, Gol-
den C N, sponsende for Ken Ecce. Og den havde så meget fart på, 
at Steen Juul trods en ihærdig indsats ikke kunne svare op for an-
grebet. Vindertiden for Golden C N blev 1.16,8a/1800m og der var 
137.500 kr. i førstepræmie. Gloria Line blev anden, mens Gaby C N 
og Global Yankee var tredje og fjerde.
Foto: Ole Hindby

Dortmund vandt DM for 
5-årige hingste/vallakker
Marc Bæk Nielsen-trænede Dortmund vandt DM for 5-årige hing-
ste/vallakker ganske overlegent. Fra start så det ellers sort ud, da 
Dortmund blev lukket inde bag D J O’kay, da denne bombede til 
spids. Men efter lidt tight kørsel mellem Dumbo og Daytona, hvor 
sidstnævnte fik galop på, så blev der plads til at Marc Bæk Nielsen 
kunne glide ud, og overtage spidsen fra D J O’kay.

Resten af løbet var ”a walk in the park” og der var kræfter sparet 
med vindertiden 1.13,8a/1800m. Dumbo blev flot anden efter et ud-
vendigt uden ryg, og tredje blev Daytona, som gik et godt løb efter 
sin indledende galop.

I vindercirklen fik Marc Bæk Nielsen, Dortmund og oppasser Met-
te Søndergaard Andersen – tvillingesøster til Marcs bedre halvdel 
Marie – selskab af DTC’s nye bestyrelsesformand, Egon Jensen.
Foto: Ole Hindby

Golden C N vandt Jydsk 2-årings Grand Prix på en raketafslutning
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PORTRÆT | RENÉ JONASSEN

René Jonassen som man 
kender ham, altid med et 

stort smil på læben. Her ses 
han efter en sejr på Bornholm 

i foråret. Foto: Torben Ager

René Jonassen 
– man skal være glad, 

når det går godt!

Efter en skuffende sæson i fjor, har René Jonassen igen fået gang i hjulene
– og Lunden-træneren kan se tilbage på en fin sæson, der blandt andet har budt på sejr

i Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation med Felix, samt deltagelse
i både Dansk Trav Kriterium og Dansk Hoppe Derby.
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til dette nummer – kvalificerede sig til start 
i Dansk Trav Kriterium via en tredjeplads i 
en af de tre åbne Kriterieprøver. 

– Felix gik en rigtig fin afslutning de sid-
ste 600 meter – det var en stærk præstation. 
Der er selvfølgelig gode heste imod i Krite-
riet, men jeg tror og håber på, at vi kan tage 
en god præmie. 2500 meter er i hvert ikke 
nogen ulempe, siger ”Jonas” – Rene Jonas-
sens kælenavn siden barndommen.

Felix er første afkom efter en af Jonas’ bed-
ste heste gennem årene, Viola K, der blandt 
andet vandt Grand Circle 3-års Hoppecham-
pionat med Kasper K. Andersen i sulkyen og 
tjente 344.000 kroner. Desværre blev Felix 
også Viola K’s sidste afkom, idet hun desvær-
re døde af tarmslyng i 2017. 

– Jeg købte Felix allerede som føl, hvor jeg 
sagde til ejeren, at hvis de ville sælge den, 
skulle vi bare finde en pris. Den måtte jeg 
bare have, smiler Jonas. 

– Jeg havde haft så meget glæde af mode-
ren, der var en fantastisk hest med et impo-
nerende væddeløbshoved og hjerte/lunge-
kapacitet – og hidtil har Felix levet op til 
forventningerne. 

– Jeg var lidt forbandet på mig selv før-
ste gang vi startede i Århus i 3-årsprøver-
ne, hvor jeg ikke havde godt nok fat i ham 
i svingene, men da vi kørte hjem, sagde jeg, 
at nu starter vi i stedet i Consolationsløbet 
– og det vinder vi! 

– Det er selvfølgelig nemt at sige bagefter, 
men jeg troede virkelig på Felix den dag og 
han gik et rigtigt topløb. Jeg tror han bliver 
rigtig skrap næste år, hvor jeg har store for-
ventninger til Felix. Nu prøver vi at skærpe 
ham mod de bedste heste, og ser hvor langt 
han rækker. 

Foruden Felix kvalificerede René Jonassen 
også Per Sørensen-trænede Fang Gu Bakke-

ly til start i Kriteriet efter en fjerdeplads i 
Kriterieprøven. 

– Han speedede bedst af alle, da vi kom 
fri, så nu er det op til ejeren, om han vil 
starte i Kriteriet. Fang Gu Bakkely er ikke 
på højde med Felix endnu, men en hest, jeg 
tror indeholder en kæmpe udvikling, siger 
Jonas. 

Et lykkeløb
René Jonassen er en af de trænere, der altid 
er på plads på de danske auktioner, og gen-
nem årene har han handlet ikke så få heste 
til stalden. En af disse er Hoppe Derby-del-
tageren Eureka Downs, som blev indkøbt 
på Derbyauktionen for tre år siden for 
30.000 kroner.

– Vi må jo gøre noget for at få nye he-
steejere i stalden – de kommer ikke af sig 
selv, siger Jonas, som efter købet af Eureka 
Downs fik ”lokket” syv andre med i en an-
partstald.

– Vi er i alt otte personer om Eureka 
Downs, hvoraf de fleste har haft heste tid-
ligere, og hun har gjort det fint hidtil, selv-
om lige mangler lidt for at kunne være med 
blandt de allerbedste i årgangen. Hun har 
dog gået nogle gode løb hver gang, og har 
tjent næsten 100.000 kroner.

– Hun rakte ikke i Hoppe Derbyet, hvor 
hun bare fulgte med, men fik så revanche i 
seneste start på Lunden, hvor hun var tilba-
ge i sin normale klasse og vandt sikkert på 
1.16,2/2020 meter, siger Jonas.

– Jeg ved endnu ikke, om vi starter Eure-
ka Downs i Grand Circle 4-års Hoppe-
championat (25. oktober i Aalborg, red.), 
men jeg er sikker på, at hun også fremadret-
tet kommer til at tjene gode penge i klassen. 

I samme årgang har René Jonassen også 
Team Lunden-hesten Earl Grey, der løber 

3-årige Felix er en af de heste, som René 
Jonassen har stor tiltro til i fremtiden. I 
sommer vandt den Jydsk 3-årings Grand 
Prix Consolation.  Foto: Ole Hindby

Tekst: Henrik Berg

Det går op og ned i showbusiness – som en 
kendt musiker engang sagde – og for René 
Jonassens vedkommende går det heldigvis 
op igen nu. Med godt to måneder tilbage af 
sæsonen har stalden således allerede indkørt 
langt flere penge end i fjor, og som kusk er 
”Jonas” – ultimo september – noteret for 22 
sejre; ensbetydende med hans bedste resul-
tat i mange år. 

– 2020 har helt klart været en af de bed-
re sæsoner jeg har haft, og det er selvfølge-
lig dejligt, at hestene igen fungerer som de 
skal, siger Jonas med henvisning til sidste år, 
hvor der ikke var mange lyspunkter for den 
51-årige Lunden-træner.

– Jeg har før sagt, at jeg har valgt at glem-
me sæson 2019, hvor jeg kun vandt fem løb 
og stalden indkørte under 300.000 kr. Man 
skal selvfølgelig også se på, hvilket hestema-
teriale vi kørte rundt med, og mange af de 
heste vi havde i fjor var slidt op. Samtidig 
var stalden også ramt af noget sygdom, så 
der var flere faktorer, der spillede ind, men 
nu er vi heldigvis kommet ud på den an-
den side. 

– Jeg har fået skiftet en del ud i stalden 
og har blandt andet en del 2-åringer, som 
jo er dem, man skal bygge fremtiden på, og 
det er den klart bedste flok 2-åringer jeg har 
haft i den tid jeg har været træner. Jeg glæ-
der mig meget til, at vi forhåbentlig allerede 
næste år forhåbentlig skal ud og starte i de 
lidt større løb. 

Storløbsvinder og Kriteriedeltager
En af de heste, som René Jonassen med ret-
te har store forventninger til er 3-årige Fe-
lix, der har vundet Jydsk 3-årings Grand 
Prix Consolation og – kort inden deadline 
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René Jonassen foran hestetransporten sammen med stortalentet Felix, som efter redaktio-
nens deadline er med i finalen i Dansk Trav Kriterium. Foto: Henrik Berg

Jonas i stalden på Skovbo, hvor han får hjælp nogle gange i ugen af kollegaen – Jonas´ tid-
ligere chef – Arvid Olsen, mens forretningen passes samtidig med mobilen mellem skulder 
og øre. Foto: Henrik Berg

stabilt og tjener penge næsten hver gang, 
uden dog at række helt ind i årgangstoppen 
i en i øvrigt særdeles stærk årgang. 

– Når man bliver tilbudt en Team Lun-
den-hest, forventes det jo nærmest, at det 
bliver til Derbysejr, men man skal jo også se 
lidt på, hvilken hest man har at gøre med, 
siger Jonas. 

– Earl Grey har ikke vundet så mange løb, 
men det er efter min mening lige så vigtigt 
at være blandt de tre, så ejerne har lidt at 
glæde sig over, og jeg synes egentlig, at han 
har gjort det ok. Set i bakspejlet var det en 
fejl at starte ham i Århus, hvor han ikke 
kunne finde rundt, men jeg synes at han er 
opadgående i form og tror, at Earl Grey vil 
få et godt efterår. 

Topafstammede 2-åringer
René Jonassens stald tæller pt. 19 heste, her-
af to 1-åringer og ikke færre end otte 2-årin-
ger, som så småt er begyndt at røre på sig i 
løbssammenhæng. 

– Jeg har været heldig at have nogle folk i 
stalden, som er villige til at investere i ung-
heste – både gamle hesteejere, men og-
så et par nye folk, siger Jonas, som i skri-
vende stund har fået godkendt en enkelt 
2-åring, Give Me Love (Russell Hill) på 
1.21,0/2000 meter. 

– Gunpowder (Brilliantissime), som op-
drætteren købte tilbage på Derbyauktionen 
for 240.000 kroner, skulle have været i prø-
veløb den 25. september, men måtte des-
værre udgå på grund af forkølelse. Den er 
snart klar igen, og kommer i prøveløb i be-
gyndelsen af oktober – det samme gælder 
Gucci Line (S J’s Caviar), der er første af-
kom efter Hoppe Kriterie-vinderen Whis-

per Line, og som blev købt på Derbyauk-
tionen i fjor for 150.000 kroner af Kirsten 
Grandahl. 

– De er tre rigtig fine heste, som forment-
lig får et par starter i år, inden de går på vin-
tertræning, og så kommer de stærkt tilbage 
som 3-års.

Masser af grundtræning
René Jonassen har allerede kørt en lille 
håndfuld 1-åringer til, hvoraf nogle styk-
ker er gået hjem til de respektive ejere. Så i 
øjeblikket står der blot to ”babytravere” på 
staldlisten, nemlig Huila (hoppe e. Wishing 
Stone) og Hot Money (hingst e. Mahara-
jah).

– Dét at arbejde med ungheste, er noget 
af det, jeg holder allermest af. Det er fan-
tastisk spændende og fascinerende at følge 
dem fra første færd, når man får dem ind 
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som åringer og begynder at køre dem til – 
til de starter for første gang og senere hen i 
karrieren.  

– Ofte får man hurtigt et indtryk af, hvor 
meget kapacitet en unghest indeholder, 
men der kommer også perioder, hvor den 
begynder at vokse og ryger helt ud af stilen. 
Så gælder det om at slå bremsen i og tage 
den med ro i en periode. 

– Jeg er aldrig særlig hård ved mine ung-
heste, men kan godt lide at give dem en 
masse grundtræning. Så jeg er ikke en træ-
ner, der har en håndfuld 2-åringer til start 
år efter år. Det er sådan jeg synes det fun-
gerer bedst. 

Et velfungerende samarbejde
Mens Felix måske bliver René Jonassens 
næste reklamehest, har staldens mest vin-
dende hest de sidste par sæsoner, Cody S, 
skuffet de seneste starter.

– Han døjer med nogle meget dårlige 
forknæ, siger Jonas om hesten, der i janu-
ar måned i fjor gav Lunden-træneren hans 
første og hidtil eneste V75-sejr, da Cody S 
gik til tops på Jägersro i et Klasse II-løb med 
125.000 SEK til vinderen. 

Cody S er foreløbig noteret for 11 sejre og 
287.000 kroner i 29 starter, men som hel-
bror til Oracle (1.09,9a–5.849.000 SEK) 
og Standout (1.10,3a–3.568.000 SEK) har 
den 6-årige Ganymede-vallak også noget at 
leve op til. 

Moderen til de tre heste er danskfødte 
Ebony, der ejes af Mark Junge, som har haft 
heste i træning hos René Jonassen i mange 
år – heriblandt også Standout, der i 2017 
vendte tilbage til Danmark efter en stor kar-
riere hos Stefan Melander.

– Det var sjovt at få lov til at køre en hest, 
som havde tjent over 3 millioner, og man 
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kunne godt mærke, at det var en hest med 
et meget stort potentiale. Standout vandt 
også et par løb for mig, men var lidt slidt, 
og derfor blev vi enige om at stoppe kar-
rieren og sende ham i avlen, fortæller Jo-
nas, som aktuelt har fire heste i træning for 
Mark Junge.

– Ebonys sidste afkom 3-årige Frasier, har 
ikke været vokset rigtigt sammen før nu, 
men er på vej frem. I den seneste start 11. 
september viste han den rigtige indstilling 
og jeg tror han bliver god næste år.

– Det er klart, at man kun kan have store 
forventninger til en hest med sådan en sø-
skendeflok, men man skal nok passe på med 
at drømme for meget. De svenske 4-åringer 
er jo rigtig skrappe, men uanset hvor langt 
han rækker, er der stadig en masse 4-årsløb 
i Sverige med gode præmier. 

– Jeg er meget glad for at have en heste-
ejer som Mark i stalden. Jeg synes det er 
hyggeligt, at han kommer her i weekenden 
og er med til at træne. 

Fine forhold
René Jonassen kunne ved årsskiftet fejre 20-
års jubilæum som travtræner med base på 
Skovbo, hvor han i sin også startede karri-
eren som staldmand hos Arvid Olsen, men 
han er også nærmest født ind i travsporten 
som søn af den tidligere amatørkusk Kaj A. 
Jonassen, som blandt andet havde stor suc-
ces med sejrshesten Fokina. Det blev til ca. 
160 sejre som jockey og Jonas var blandt 
andet landschampion tre år i træk (1997-
99), inden han startede op som selvstændig 
1. januar 2000.

– Der er jo langt færre heste på Skovbo 
end dengang jeg startede som træner, hvor 
der var tæt på at være fyldt op over alt. Men 
vi har til gengæld nogle rigtig gode forhold 
hernede, siger Jonas.

– De sidste par måneder har de renove-
ret banen og virkelig gjort en indsats for at 
rydde op i hjørnerne. Jeg føler, at vi bliver 
bakket op af bestyrelsen på Lunden, og det 
er dejligt at kunne vise banen frem for vo-
res hesteejere. 

– Vi plejer at sige, at vi har én stor gård 
hernede med masser af folde, en lige-ud-ba-
ne på 1000 meter, en galopsandbane og en 
rundbane med grus, der går helt op rundt 
om den gamle parkeringsplads bag tribu-
nen. Så forholdene kan vi ikke klage over. 
Vi mangler i hvert fald ikke luft, og der er 
masser af plads til mange flere heste, uden vi 
kommer til at genere hinanden. 

– Derudover har jeg også mulighed for at 
tage hestene hjem til vores egen gård i Store 
Torøje på Stevns 25 km syd for Køge, hvor 

vi har plads til syv heste. Især de ældre he-
ste har det med at blomstre op igen, når de 
kommer en tur på landet. 

Apropos familie, så har både Renés sto-
rebror Anders og hans to børn, Tobias og 
Emma Jonassen, alle sammen amatørlicens 
på Lunden, mens Renés egen datter, 22-åri-
ge Julie, nøjes med at være rækværkskusk.

– Hun kommer aldrig til at køre løb, men 
følger meget med i travsporten, og jeg er 
sikker på, at jeg får det at vide, hvis jeg gør 
noget forkert, griner Jonas. 

Føler med Billund
René Jonassen har altid været kendt som en 
”glad dreng”, der som oftest er i godt hu-
mør. Men han erkender, at travsportens 
fremtid i Danmark trods alt giver anledning 
til lidt panderynker. 

– Jeg blander mig ikke så meget i politik 
– det siger mig ikke så meget – men jeg er 
ked af, at vi aktive ikke får så meget at vide, 
siger Jonas. 

– Jeg er spændt på at se, hvad der sker ef-
ter 2023, når vi skal til at klare os selv. Men 
2023 er bare ikke langt væk. Jeg håber vir-
kelig, at de har lagt hovederne i blød for at 
vi skal kunne overleve som sport, men det 
hjælper ikke at spørge, hvordan det går. 

– Corona-situationen har selvfølgelig væ-
ret hård for os alle, og jeg synes det er ær-
gerligt, at der ikke er folk på lægterne. Det 
savner man virkelig. På Lunden er der efter-
hånden kun nogle få dage om året, hvor der 
er rigtig mange tilskuere, men de har gjort 
nogle forsøg på at tiltrække nye folk. 

– Jeg synes især, at fredagsbaren gav en 
god stemning. Det kunne vi i hvert fald hø-
re ude på banen, og det er jo dem – de unge 
mennesker – vi skal leve af på længere sigt, 
så det er vigtigt, at vi får dem til at komme 

igen og forhåbentlig synes, at det er sjovt at 
gå til trav. 

– Men jeg føler virkelig med Billund, som 
skal igennem det samme, som vi har prøvet 
hernede i Bjæverskov. I starten efter banens 
lukning gik det meget godt i nogle år, men 
efterhånden som de ældre heste stoppede, 
forsvandt mange af hesteejerne også – og de 
kom ikke igen. Det har kostet dyrt for trav-
sporten og det kunne man også godt frygte, 
vil ske i Billund-området. 

– Nu må vi se hvad der sker i den nærme-
ste fremtid, men jeg tænker umiddelbart, at 
jeg nok fortsætter under alle omstændighe-
der. Man skal være glad for at kunne arbej-
de med noget, man kan lide, og så må man 
tage de perioder, hvor det går dårligt, i stiv 
arm – og være glad når det går godt!   

René Jonassens hidtil eneste V75-sejr kom i januar 2019, hvor han vandt med Cody S på 
Derbybanen Jägersro til 125.000 SEK. Foto: Målfoto kanal75.se

René Jonassen har et godt samarbejde 
med Mark Junge, som han har fire heste i 
træning for. Her er det Diadem efter en sejr 
på Lunden. Foto: Burt Seeger
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TRAVHISTORIE | VIKTOR BORREGAARD

Tekst: Kenn Erik Bech

Foto: JMJ Foto, Gregers Kirdorf m.f l.

Om Viktor Borregaard kan der fortælles 
mange sjove historier og anekdoter. Jørn 
Laursen og Steen Juul m.fl. fortæller her om 
Skive-banens tidligere nestor.

En kort galopkarriere grundet mangel på 
humor

Barndomshjemmet var ret tæt på vædde-
løbsbanen i Århus, og da Viktor var 12-13 
år begyndte han at hjælpe til i en galopstald.

Viktor Borregaard har selv fortalt, at hans 
galopkarriere blev kort, fordi han kom til at 
grine af galoptræneren i den stald han kom 
i, da denne havde dummet sig lidt i et løb. 
Og så blev den unge Viktor fyret. Den man-
gel på humor tiltalte ikke den unge Viktor, 
og i stedet tog han over til travstaldene.

Her kom han i 1934 til den nystartede 
Århus-træner Ernst Petersen. Det var og-
så med en hest fra denne stald, Nick Ma-
cValley, at Viktor Borregaard vandt sin før-
ste kuskesejr.

Efter sin soldatertid begyndte Viktor Bor-
regaard hos træner Helmuth Storck i Århus, 
og selv om han i 1944 fik sin trænerlicens, 
så begyndte han først som hjælpetræner og 

jockey på Odense-banen hos træner Rudolf 
Hallberg.

Det blev dog kun en kort tid i Odense, 
og snart blev Viktor Borregaard træner i År-
hus. Det blev hurtigt til succes med hesten 
Idealist, idet de sammen vandt 3- og 4-års 
Grand Prix i Odense.

Trænertiden i Århus for Viktor Borre-
gaard bar dog præg af relativt få heste i stal-
den. Der var stærke trænerkollegaer ved ba-
nen. Både Vagn ”Futter” Lønborg og Sv. V. 
Pedersen var store navne, og som i øvrigt 
erhvervede trænerlicens samtidig med Vik-
tor Borregaard.

Familien Laursen som hesteejer
Så kom opfordringen om at komme til 
Skive og den nye travbane der. Det skete 
i 1948, og i begyndelsen var der ved den 
nye bane, foruden Borregaard, kun Verner 
Olsson som professionelle travtrænere. Wil-
ly Rasmussen kom dog også snart til træ-
nerstaben.

I 1959-60 havde Viktor Borregaard en 
kort flirt med Århus-banen, men vendte 
hurtigt tilbage til Skive, og var aktiv træner 
dér til udgangen af 1986. 

Han havde flere senere kendte træner-
navne ansat. Først og fremmest Steen Juul, 

og desuden også senere trænere som Verner 
Rasmussen, Jørn Damsgaard, Bent Madsen 
og John Friis. 

Den mest kendte hesteejer i Borregaards 
stald var uden tvivl Karl Laursen, Stald Ki-
ma. Det var inden Laursen-nestoren køb-
te ”Hagenshøj”, familien boede på godset 
”Estvadgård”. 

Karl Laursen begyndte, som mange sik-
kert ved, sin travkarriere relativt sent. Men 
talentet for alle travsportens facetter slog 
hurtig igennem hos Laursen, der dog også 
senere huskede at rose Borregaard for, hvad 
han havde lært ham.

Es Lincoln og de andre gode heste
En anden kendt lokal hesteejer hos Borre-
gaard var Stald Salling ved A.I. Nielsen. De 
havde en hest, Viktor Hanover, nok opkaldt 
efter træneren, der var så stor, at den slog og 
ramlede imod alt udstyr. Men dette ”høje” 
par – Viktor Borregaard var jo også en høj 
mand – vandt en del sejre sammen.

En af Viktor Borregaards bedste heste i 
hans stald var førnævnte Idealist, inden den 
røg til København til Ernst Petersen, der nu 
var flyttet til hovedstaden. Andre gode Bor-
regaard-heste var Es Lincoln og Naps. Es 
Lincoln vandt 48 sejre i alt, ofte sad dog eje-

Viktor Borregaard 
– Skive-banens

FØRSTE CHAMPION
Viktor Borregaard, den første championtræner på den nystartede travbane i Skive i 1948, 

blev født i 1917, og hans barndomshjem var Højbjerg ved Århus. Viktor Borregaard
var træner på Skive Travbane indtil 1987, og her vandt han adskillige trænerchampionater.
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Viktor Borregaard var med fra starten i 1948 på den første travbane i Skive,
som var beliggende dér, hvor Skive Kaserne nu ligger.
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ren Ib Svenstrup i sulkyen, mens førnævnte 
Naps var den første hest den senere gene-
ralsekretær i Dansk Travsports Centralfor-
bund (DTC), Erik Møller, kørte.

Addison Britton var en anden god hest 
i de første Skive-år, og ligeledes Gulla Ha-
nover, ikke at forveksle med den sene-
re hoppe af samme navn hos træner Pre-
ben Munch i Århus. Den ”gamle” Gulla 
Hanover havde fin succes i de første år på 
travbanen i Skive. Den havde Viktor Bor-
regaard købt til en af banens stiftere, Ma-
rius Jensen.

Da Viktor Borregaard relativt sent blev 
gift, boede han med sin kone på en lille 
ejendom ved Kjeldbjerg, men havde aldrig 
heste opstaldet der. De stod inde på banen.

En sejr med tillæg
Tiden i halvtressernes travsport bød hos 
trænerne ofte på en staldmand ansat for 
hver fjerde hest, og Borregaard fortalte ved 
Skive-banens 40 år jubilæum i 1988, at træ-
ningsprisen var ”banket helt på 85 kr. pr. 

måned dengang. En førstepræmie gav nok 
til at betale træningsprisen nogle måneder 
frem.”.

En speciel sejr var en som Viktor Borre-
gaard vandt i et såkaldt ”bukkeløb”. Her 
vandt han med en hest ved navn Lønsemaj 
– trods 180 meters tillæg. Her må man vir-
kelig sige, at tillæg ingen hindring var for 
at vinde løb!

Mange championater
Viktor Borregaard vandt som tidligere 
nævnt det første trænerchampionat i 1948 
på den nystartede Skive Travbane, eller som 
det rettelig hed; Nordvestjysk Væddeløbs-
bane. 

Den første sæson bestod af ni løbsdage, 
og Viktor Borregaard sejrede 10 gange i 31 
starter, mens nummer to på listen, Willy 

Rasmussen, sejrede fem gange. Hos amatør-
kuskene stod Marius Jensen øverst på listen. 
Én sejr i 13 starter var nok til et champio-
nat – Marius Jensen havde nemlig én an-
denplads mere end Fr. Kjeldsen!

I 1951 var Jørgen Hill kommet til – en 
ny kollega, men også en hård konkurrent, 
og Hill vandt da også nogle trænerchampi-
onater i de år i Skive, inden hans flytning 
til Århus.

Derefter vandt Borregaard dog fem træ-
nerchampionater i træk i perioden 1955-
1959. Flest sejre blev det til i 1959 med 
30 sejre. Derefter tog Willy Rasmussen 
trænerchampionatet i 1960 og 1961, men 
i 1962 var Viktor Borregaard tilbage som 
etter. 

I 1965 havde både Viktor Borregaard, 
og nærmeste konkurrent, Aage Wellejus, 

Viktor Borregård Karsten Andersen i træ-
nernes hyggestue Skive Trav

TRAVHISTORIE | VIKTOR BORREGAARD
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14 sejre og 14 andenpladser, men da Wel-
lejus endte på 50 øvrige placeringer mod 
Borregaards 30 placeringer, vandt Wellejus 
trænernes championat i Skive.

I 1966 gik det ”helt galt” for banens 
to tilbageværende professionelle trænere, 
Borregaard og Wellejus. Amatørerne og 
”privattrænerne” – som de blev benævnt – 
var totalt dominerende. Laursen-familien, 
Karl Laursen og sønnerne, var eneråden-
de. Wellejus og Borregaard vandt hver blot 
tre årssejre! Wellejus havde én andenplads 
mere end Viktor Borregaard. Der er dog 
ifølge mine undersøgelser om trænercham-
pionaterne, via Travkalenderen, tvivl om, 
hvem der egentlig var champion i 1965 og 
1966. Men snævert var det i hvert fald.

I 1966 var der et meget specielt løb i 
Skive. Karl Laursen deltog i løbet sam-
men med sine fire sønner; Mogens, Aksel, 
Jørn og Vagn, og Martin Andersen, Stald 
Ømark, med sine to sønner, Marinus og 
Karsten. Karsten Andersen blev den senere 
trænerchampion ved banen. Løbet vand-
tes af Vagn Laursen med Kima, og det spe-
cielle ved løbet var endvidere, at alle de 
fem deltagende heste, kørt af de fem Lau-
rsen-folk fra Stald Kima, havde relation til 
staldens følhoppe Malice!

I alt vandt Viktor Borregaard 11 træner-
championater, her dog med det forbehold 
for usikre statistikker. Det sidste champi-

onat vandt Borregaard i 1968, hvorefter 
Karsten Andersen overtog trænertronen i 
en del år.

Farvel som træner
I 1984 fejrede Viktor Borregaard sit 40-års 
trænerjubilæum, og på jubilæumsdagen på 
Skive Trav vandt han med Klaus Meller-

gård. Med denne hest vandt han i alt tre sej-
re, inden han stoppede som træner 1. janu-
ar 1987. 

Viktor Borregaard kørte sit sidste løb i 
december 1986. Han vandt ikke løbet, det 
gjorde til gengæld en af hans tidligere lær-
linge, Jørn Damsgaard, senere mangeårig 
træner i Aalborg.

Efter Viktor Borregaards stop som træner, 
kom han dog forsat ud til travbanen. Det 
skete blandt andet hver onsdag, hvor han 
hjalp lidt til i staldene. For som han sagde: 
”Det er dejligt at lugte lidt af hest igen!”.

Jørn Damsgaard fortæller om
Viktor Borregaard
– Mit første møde med travet var på Skive 
Travbane, hvor jeg som knægt blandt andet 
var snoretrækker, og jeg begyndte i stalden 
hos Viktor Borregaard i 1950, fortæller Jørn 
Damsgaard.

– Jeg var ”Des” med Viktor Borregaard, 
indtil jeg blev 21 år. Vi blev gode venner, og 
han stod fadder til min ene datter.

Da Skive-banen dengang kun kørte om 
sommeren, arbejdede Jørn Damsgaard i 
nogle vintre i 1950’erne på Estvadgård hos 
Karl Laursen.

Efter tiden hos Viktor Borregaard, indtil 
1957, forsatte Jørn Damsgaard hos træner 

Viktor Borregaard trænede Es Lincoln, som vandt 48 sejre i karrieren. De fleste dog som her 
med ejeren Ib Svenstrup i sulkyen.

Viktor Borregaard med hesten Buffalo, som var opdrættet af Ove Johnsen, en af Skive 
Travs største personligheder gennem tiden.
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Et af de sidste fotos der findes af Viktor Borregaard. Det er taget på Skive Travs staldterræn.

Jørgen Hill i Århus. Hill havde Jørn Dams-
gaard lært at kende i Skive, hvor Jørgen Hill 
startede sin trænerkarriere.

Steen Juul fortæller om
Viktor Borregaard
– Jeg kom først på Skive-banen hos træner 
Jørgen Mortensen og hjalp lidt til, men min 
første rigtige plads var hos Viktor Borre-
gaard, fortæller Skive-drengen Steen Juul. Al-
lerede sin skoletid var Steen Juul også i Vik-
tor Borregaards stald og hjalp til.

– Men det var først, da jeg begyndte at ar-
bejde fast hos Borregaard, at jeg kom til at 
kende ham lidt bedre. Da jeg hjalp lidt til der 
som skoleknægt, havde jeg ikke megen kon-
takt med ham. Dertil havde vi unge for stor 
respekt for ham, mindes Steen Juul. 

Steen Juul fortæller om en krævende chef, 
hvor det mest var ”kæft, trit og retning”.

– Men det var nu ikke den store omvælt-
ning for mig, for det var jeg vant til hjem-
mefra. Det lå i vores opdragelse. Hos Vik-
tor var der orden i tingene, og lønnen faldt 
til tiden, hvilket ikke var så almindeligt alle 
steder dengang. Da jeg startede var det Ejnar 
Jensen, der var førstemand, en i vores øjne 
ældre mand, siden var det den senere træner 
i Århus, Bent Madsen, der blev førstemand.

– På det tidspunkt havde Viktor Borre-
gaard, hvad jeg vil kalde en ”normal stald”. 
Med en masse lokale stjerner, men der var 
ingen årgangsheste. Når vi ind imellem 

skulle starte på andre baner, Århus f.eks., 
var det en helt speciel stor ting. En længere 
rejse ligefrem, det skete ikke så ofte.

Steen Juuls første sejr
Steen Juul vandt sin første karrieresejr med 
en hest fra Viktor Borregaards stald. Det var 
med Karat, og skete i 1968.

– Hesten var mest til galop for Viktor, og 
lidt nervøst anlagt. Jeg følte mig mest som 
passager bag hesten, og bestemte ikke så me-
get, men Viktor sagde nu alligevel tillykke. 

Den 1. december 1974 kom Steen Juul 
tilbage til Skive efter hans Århus-tid for at 
starte den i dansk travsport helt eneståen-
de og unikke karriere. Nu overtog han sin 
gamle chefs travstald. Viktor Borregaard 
flyttede ud, og kom i stedet til at dele stald 
med Jørgen Mortensen. 

Begge disse trænere havde normalt ikke 
det store antal heste i træning. På det tids-
punkt var Viktor Borregaard stort set stop-
pet som kusk, og havde kun tre-fire amatør-
heste i sin stald.

Jørn Laursen fortæller om
Viktor Borregaard
– Samarbejdet med Viktor Borregaard og 
min far startede efter årsskiftet 1953-54.

De første år var travhestene fra Karl Lau-
rsen i træning hos Willy Rasmussen. Det 
var i 1952 og 1953. De to første heste Karl 
Laursen havde købt var jo Kingo og Ma-

rian, der gav navn til Stald Kima. ”Ki” fra 
Kingo og ”ma” fra Marian naturligvis.

– Men engang i foråret 1952, hvor vi 
brødre spillede fodbold ude foran går-
den, kom Viktor Borregaard cyklende for-
bi. Han kom ind og besøgte os, og skulle 
se min fars heste. Besøget resulterede i et 
trænerskifte, fra Willy Rasmussen til Vik-
tor Borregaard. Det kan man da kalde op-
søgende trænerarbejde. 

Nogle af de første heste Karl Laursen hav-
de i træning hos Borregaard var, foruden de 
allerede nævnte, navne som Sir England, 
Sofia og Roma. Karl Laursens første stjer-
ne, den ”første” Poker, gav også ham også 
hans første sejr. Det skete i 1954. I 1954 
vandt Karl Laursen også med Roma, som 
i øvrigt blev hesten som Viktor Borregaard 
vandt sin sejr nr. 100 med.

– Jeg tog selv licens fra Viktor Borregaards 
stald i foråret 1962, fortæller Jørn Laursen. 
Vores familier kom sammen privat, og ven-
skabet varede hele livet. Viktor Borregaard 
var en humoristisk mand med en utrolig 
humor, men skal jeg drille ham lidt nu så 
mange år efter, så var han nu bedst, når det 
gik ud over andre – og knap så meget, når 
der blev lavet grin med ham selv, forsætter 
Jørn Laursen vedrørende sine minder om 
Borregaard.

Overbid – en af mange anekdoter
Jørn Laursen betegner Viktor Borregaard 
som en hyggelig mand og et ordensmenne-
ske. Historier og anekdoter om ham er der 
rigtig mange af.

– Viktor havde overbid, ligesom mig selv, 
som barn – og i øvrigt også som hesten op-
kaldt efter ham, Viktor Hanover. Jørn Lau-
rsen fik god hjælp af Viktor Borregaard, 
hvordan det skulle tackles.

– Husk på, at vi to kan spise en banan på 
tværs og spise en tomat igennem en hønse-
tråd. Det er der ikke mange, der kan. Vi kan 
også drikke en masse øl uden at gå under 
bordet, fordi vores fortænder rammer bord-
kanten. Det var de ”trøstende” og humori-
stiske bemærkninger, Viktor Borregaard gav 
til den unge Jørn Laursen.

Humor til det sidste
Viktor Borregaard blev gift sent i livet, men 
giftermålet var rigtig godt for ham efter en 
heftig ungkarletilværelse. Humoren bevare-
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En af Viktor Borregaards sidste sejre kom med Klaus Mellergård.

de Viktor Borregaard til det sidste, også i de 
sidste lidt svære år. Jørn Laursen fortæller.

– Ved Viktors begravelse fortalte præsten 
om Viktors sidste tid. Præsten var på besøg 
i hjemmet, hvor Viktor sad og hang i stolen, 
og med ønsket om at komme herfra. Vik-
tors kone klagede lidt sin nød til præsten, 
og sagde, at hun ikke kunne få ham til hver-
ken at drikke eller spise noget. Det hørte og 
forstod Viktor godt, og så kom det på klar 
jysk dialekt: ”Det er der godt nok aldrig no-
gen, der har beskyldt mig for før!”. 

Viktor sagde aldrig nej til en øl, slet ikke 
hvis den var gratis.

– Jo, han var en verdensmand, der kunne 
begå sig i alle kredse, lyder det sidste skuds-
mål fra Jørn Laursen om Viktor Borregaard.

Viktor Borregaard manglede to sejre i at 
nå 500 sejre i sin kuskekarriere.  
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PORTRÆT | TROELS BOECK

Troels Boeck
– manden med Vokal N

Troels Boeck har været træner
på Racing Arena Aalborg siden 1977.
Foto: Kjeld Mikkelsen

Han blev berømt i travdanmark som manden bag Vokal N, der i sin tid gav Troels Boeck
en fornem start på karrieren som travtræner – og selvom der med årene er blevet længere 

mellem sejrene, er han stadig med efter 43 år som træner på Racing Arena Aalborg.
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mor, Gudrun Boeck, som året inden Vokal 
N kom til verden (1973) havde mistet sin 
mand og faderen til hendes tre sønner, Viggo 
Boeck, i en alder af blot 60 år. 

– Min far døde af et slagtilfælde. Jeg boe-
de stadigvæk hjemme dengang, mens mine 
to ældre brødre var flyttet hjemmefra på det 
tidspunkt, så det var selvfølgelig barskt. Men 
min mor var en driftig dame, som var god til 
at handle og vi klarede det, mindes Troels.

– Mine to brødre blev født i 1942 og 
1945, så jeg er lidt en efternøler. Min æld-
ste bror er desværre død, mens den yngste, 
Knud, er pensioneret dyrlæge.

– Mine forældre forpagtede Nyborggård af 
Forsvarets Bygningstjeneste omkring 1945 – 
måske lidt før – og havde traditionelt land-
brug med køer og grise. Da krigen slutte-
de, blev der anlagt en flygtningelejr til tyske 
krigsflygtninge i nærheden af gården – og jeg 
ved, at de i en periode havde et par tyske pi-
ger til at hjælpe til på gården. 

– Som så mange andre i Aalborg-området, 
blev interessen i travsporten skabt, da Aal-
borg Væddeløbsbane åbnede i 1954, og de 
fik en hest sammen med en bekendt. Min far 
fik også amatørlicens i 1955, men han havde 
kun licens i nogle få år, og vandt ingen løb. 

Opdrætter af finsk Derbyvinder
Den første travhest på Nyborggård var avls-
hingsten Lance Hanover, der i 1961 blev 
opstaldet på gården, hvor han stod frem til 
sin død i 1967. 

– Min far købte nogle følhopper og slog 
efterhånden helt over på travopdræt. Han 
havde op til en fire-fem hopper ad gangen, 
men derudover havde vi også en del føl-
hopper i pension for andre opdrættere, si-
ger Troels. 

– Jeg er lidt usikker på den først følhop-
pe, men det har måske været Raket Flicka, 

der fik en del afkom. På det tidspunkt hav-
de vi også Minerva, der blandt andet blev 
mor til Mirakel (Lance Hanover), som blev 
eksporteret til Finland og vandt det første 
finske Derby som 3-års. Derbyet som på 
det tidspunkt var åbent for udenlandske he-
ste, blev kørt som et afdelingsløb i to afde-
linger og Mirakel vandt begge afdelinger i 
1.24,4/2000 meter og 1.21,7/1600 meter. 

– Efter Lance Hanover fik vi et samarbej-
de med Opdrætterforeningen og har blandt 
andet haft Pay Dirt, Frosty Hanover, Lord 
Valentine, Newport Orbit og Peter Hack 
stående. Pay Dirt stod her det år, hvor Vo-
kal N blev lavet (1972). 

– Det var min far, der købte Vokal N’s 
mor, Menorca, som åring på en auktion på 
Stutteri Cathrineberg. Jeg kan huske, at jeg 
var med til auktionen. Han var på udkig ef-
ter en skimlet hest og faldt for Menorca, der 
har en russisk morfar, og det er formentlig 
derfra hendes skimlede farve stammer. 

Årgangsstjerne
Allerede da Vokal N blev kørt til, kunne 
Troels Boeck mærke, at der var tale om en 
hest med noget ekstra, og han kom også fint 
fra start med to sejre og en andenplads i tre 
starter som 2-års.

3-årssæsonen bød på seks sejre i 20 star-
ter. Det blev til en enkelt sejr på Lunden, 
men ellers var det først som 4-års, at Vo-
kal N for alvor foldede sig ud med fem sej-
re, heriblandt Skives 4-års Mesterskab og 
Dansk Trav Klubs Ærespræmie, mens han 
blev nummer to i både Dansk Trav Derby 
og Aalborg Store Pris – begge gange bag 
Vixi Bird og Jørn Laursen. 

– I Derbyprøven fik vi dødens og blev 
nummer fire, men jeg troede da alligevel på 
en fornuftig chance i Derbyet, hvor Vokal 
N sluttede fint af, siger Troels Boeck, som 

Troels Boeck med to af familiens tre føl-
hopper – Runaway A M (med hingsteføllet 
Jerry) og Priska.  Foto: Kjeld Mikkelsen

Tekst: Henrik Berg

– Jeg glemmer aldrig det sus, der kom fra 
publikum da vi kørte først over stregen. Og 
sidenhen klapsalverne på æresrunden. Det 
var helt fantastisk.

Troels Boeck husker tilbage på sejren i 
Unisol Grand Prix på Lunden i 1978, hvor 
Vokal N nærmest sensationelt besejrede 
Tarok efter føring fra start til mål. 

Vindertiden blev 1.14,9a/1609 me-
ter – den hurtigste tid nogensinde for en 
danskopdrættet hest på en dansk bane.  
5-årige Vokal N var dog allerede på det tids-
punkt etableret i den danske hurtigklasse og 
vandt året efter også Tuborg Open, ligesom 
det senere blev til sejr i blandt andet Pro-
vinsmesterskabet.

Med i alt 39 sejre og 540.860 kr. i indkør-
te præmier blev Vokal N en særdeles værdi-
fuld reklamesøjle for Troels Boeck, der al-
lerede som 21-årig i 1977 var startet som 
træner på Racing Arena Aalborg.

Senere fik Vokal N stor succes i avlen 
som far til blandt andet Derbyvinderne Ha-
wkeye og Konsonant, Hoppe Derbyvin-
deren Turner Shadow samt millionærerne 
Nickolos og Sorte Steensgård. 

I alt fik han 483 afkom i årene 1980-95, 
så det var ikke uden grund, at Troels Bo-
eck i et interview med Årsrevyen i 1985 be-
tegnede Vokal N som ”sin livsforsikring” – 
præcis som Walther Kaiser-Hansen omtalte 
My Nevele, der også havde sin storhedstid i 
den periode. 

Arveligt belastet
Vokal N og Troels Boeck er en af de helt 
store ekvipager i dansk travsport inden for 
de sidste 50 år – og historien om den sor-
te Pay Dirt-hingst er ren Morten Korch. Vo-
kal N var således opdrættet af Troels Boecks 
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1.

havde mange fantastiske oplevelser med Vo-
kal N, også uden for landets grænser.

– Som 4-års blev Vokal N inviteret til 
4-års Eliten på Solvalla på Elitloppsdagen, 
hvor han blev nummer fire. Senere var vi 
også på Solvalla til Nordisk Mesterskab – to 
gange endda, hvor Vokal N dog begge gan-
ge sluttede uplaceret. 

– Vokal N var også med i Europæisk 5-års 
Championat i Rom. Der var fælles nordisk 
transport til Rom med fly fra Göteborg og 
det var bestemt en sjov oplevelse. Vokal N 
Blev nummer tre i trøstfinalen, og fik den 
fyrstelige sum af 800.000 lire eller omkring 
5-6.000 kr.

”Reserveret til Vokal N”
Som 5-års vandt Vokal N blandt andet Pro-
vinsmesterskabet på Fyens Væddeløbsbane 
og Anton Nielsen Memorial på Jydsk Væd-
deløbsbane, men han huskes nok bedst for 
sejren i Unisol Grand Prix på Lunden, hvor 
Tarok og Jørn Laursen blev henvist til an-
denpladsen. 

– Vi havde spor 7 og jeg fik spids fra start. 
Vokal N var virkelig på toppen den dag og 
vandt rimeligt sikkert, husker Troels Boeck, 
som gerne indrømmer, at lige netop dét løb 
har han ”kørt” mange gange siden i tankerne. 

– Der var jo en fantastisk stemning på 
Lunden dengang, og det var sjovt at være 
hovedpersonen for en stund. 

– Vi sejlede dengang altid med Grenå- 
Hun dested-færgen, når vi var på Lunden, 

og kendte jo selvfølgelig familien Laursen 
rigtig godt fra de mange fælles ture. På det 
tidspunkt var der en travmand fra Aalborg, 
der arbejdede som tjener i restauranten, og 
han sørgede altid for, at der var reserveret 
et par borde til henholdsvis Vokal N og 
Tarok. Den dag vi tog hjem efter at have 
vundet over Tarok, kan jeg huske, at Karl 
Laursen kaldte os hen til deres bord, hvor 
han bød på et glas rødvin og sagde tillyk-
ke med sejren. 

Sygdom kostede Sweden Cup-deltagelse
I 1979 vandt Vokal N Charlottenlund 
Open, hvor han besejrede Berndt Lind-
stedts amerikanske stjerne Angel’s Fight, 
men løbet fik desværre et kedeligt efterspil. 

– Han pådrog sig en virus, der florerede 
dengang og som satte sig på hjertet. Vi hav-
de Hans Schougaard til at se på det, men 
der var ikke rigtig noget at gøre, udover at 
Vokal N måtte holde en lang pause, så sæso-
nen var desværre slut for hans vedkommen-
de, mindes Troels Boeck.

– Vi var ellers blevet inviteret til Stock-
holm, hvor vi havde fået valget mellem at 
starte i enten Elitloppet eller Sweden Cup. 
Jeg valgte Sweden Cup, men dén start blev 
desværre ikke til noget. 

Samme år blev Vokal N også udsat for et 
mindre ”attentat” – en ”niddingsdåd”, som 
der stod i en samtidig artikel.

– En morgen opdagede vi, at en ukendt 
person havde lukket nogle bokse op, så Vo-

kal N var kommet ud sammen med en an-
den hingst. Formålet var sikkert, at han 
skulle komme til skade, og han fik da også 
nogle skrammer, fordi de havde været op-
pe og toppes, men heldigvis ikke noget al-
vorligt. 

130 hopper
Efter en pause på et års tid vendte Vokal 
N tilbage til løbene og vandt senere blandt 
andet en afdeling af Tuborg Mesterskabet 
samt et par Grand Circle Gulddivisionsløb. 
Han sluttede karrieren som 10-års i 1983 
med to sæsonsejre i otte starter. 

Herefter blev han avlshingst på fuld tid, 
men Vokal N var allerede startet i avlen 
nogle år tidligere med G-årgangen (1980) 
og allerede med den næste årgang kom 
gennembruddet med Derbyvinderen Ha-
wkeye.

Interessen for Vokal N eksploderede og 
i 1984 og 1985 bedækkede han henholds-
vis 130 og 115 hopper, så der var fuld fart 
på i de år. 

– Der var heste over det hele i bedæk-
ningssæsonen, smiler Troels Boeck. 

Vokal Ns største årgang blev M-årgangen 
med 68 føl, og i alt blev han som nævnt far 
til 483 afkom i Danmark, som tilsammen 
tjente 24,3 millioner kroner, hvilket gør 
Pay Dirt-hingsten til en af de mest vinden-
de danskfødte avlshingste gennem tiderne. 

Listen toppes af Derbytoeren Sor-
te Steensgård (1.12,7a–1.498.000 kr) og 
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1: Vokal N besejrer Tarok i Unisol Grand Prix på Lunden.
Foto: Burt Seeger

2: I 1982 vandt Vokal N bl.a. en afdeling i Tuborg Mesterskabet. 
Troels Boecks mor, Gudrun Boeck, står ved Vokal N’s hoved. 
Foto: Burt Seeger

3: Troels Boeck træner med Vokal N som 2-års på Stutteri Ny-
borggård. Foto: Privat

2.

3.

Nickolos (1.13,5a–1.181.000 kr). Vokal N 
døde i 1995. 

420 sejre
Troels Boeck startede sin professionelle 
karriere inden for travsporten som stald-
mand hos Jørn Damsgård og var hos 
”Damse”, indtil han startede som selvstæn-
dig 1. maj 1977.

– Jeg vandt 43 løb som jockey og var 
jockeychampion to gange. Første gang 
i 1975, hvor jeg også var tæt på at blive 
landschampion med 23 sejre, men Jens 
Jensen vandt 27 løb det år, husker Troels. 

– Men Jørn Damsgård havde også fle-
re gode heste dengang, og jeg fik generelt 
mange køreture. Jeg vandt bl.a. 3-årsme-
sterskab i Aalborg med Toricelli og det var 
bestemt nogle meget lærerige år. Jeg var 
der blandt andet sammen med Kaj Ver-
ner Kristensen, der startede som træner i 
1974. 

– Det gik rigtig godt i en del år, og jeg 
vandt mange løb med heste som Heino, Je-
lo og Laban N. Jeg har heldigvis været med 
dengang det var sjovt, hvor man kunne le-
ve af at være travtræner. I mange år hav-
de jeg rimeligt konstant 15-20 heste i træ-
ning, men der har da været både op- og 
nedgangstider. 

– Siden 1996 har jeg haft fuldtidsjob 
som vagtmand hos G4S, og det er jeg rig-
tig glad for, men de fleste trænere har jo 
også arbejde ved siden af i dag. Jeg har det 

fint på den måde og misunder ikke de træ-
nere, der må farte land og rige rundt for at 
få tingene til at hænge sammen. Sådan var 
det ikke før i tiden, hvor der var langt fle-
re løb og ofte havde vi endda – i hvert fald 
i sommerperioden – to løbsdage på sam-
me uge i Aalborg. Ellers har jeg selvfølgelig 
også været rundt på de andre baner for at 
starte, men det har primært været i Skive 
og især i Århus. 

Nyborggård (II)
I 1979 flyttede Troels Boeck ind på sin nu-
værende ejendom i Hvorup i udkanten af 
Nørresundby. Året efter flyttede Gudrun 
Boeck fra Nyborggård til en lejlighed i Nør-
resundby, hvor hun boede til sin død. 

Der hører 22 tønder land til familiens nu-
værende ejendom, hvoraf en mindre del er 
udlagt som folde. Der er i alt 24 bokse på 
Stutteri Nyborggård. 

– Jeg tog stutterinavnet med, selv om vi ik-
ke længere var på Nyborggård, siger Troels, 
som i dag er gift med Vibeke Munk, der i 
mange år har haft amatørlicens på Racing 
Arena Aalborg og vundet 23 løb. Parret har 
tvillingerne Camilla og Henriette Munk Bo-
eck, som – måske ikke helt overraskende – 
begge har arvet forældrenes interesse. 

20-årige Camilla og Henriette Munk Bo-
eck har således begge amatørlicens og er fore-
løbig noteret for henholdsvis 10 og fem sejre. 

– Pigerne er en stor hjælp i hverdagen, 
selvom Henriette sammen med sin kæreste 

nu har købt sin egen gård i nærheden. Men 
hun kommer her næsten dagligt og træner 
med hestene, siger Troels, som efterhånden 
kun sjældent kører løb. De sidste fem sæso-
ner har han således kun kørt 73 løb og den 
seneste sejr blev taget i 2006.

Vokal N-blodet lever videre
Vibeke Munk og Troels Boeck har i dag 
tre følhopper på Stutteri Nyborggård, her-
iblandt Nisha N (Earthquake), hvis mor er 
Vokal N-hoppen Unique N – og dermed 
lever Vokal N-blodet altså fortsat videre.

Nisha N har i år fået et hoppeføl efter 
Michael’s Turn, men er ikke bedækket 
igen. 

Følhoppebestanden tæller også Priska 
(Ens Snapshot) og Runaway A M (Chip-
mate), der er i fol ved henholdsvis Mi-
chael’s Turn og Ens Snapshot. Runaway 
A M har i år fået et hingstføl efter Ens 
Snapshot. 

I skrivende stund har Troels Boeck blot 
en enkelt hest i træning, Victor D (Victor 
Victor), der foreløbig er noteret for fem 
sejre. 

Derudover har familien selv fem løbshe-
ste: Gemini (hp. e. Michael’s Turn), Emily 
(hp. e. Ens Snapshot), Delgado (vallak e. 
Ens Snapshot), Black Money (vallak e. 
Beaumont Hanover) og Speedy Højvang 
(vallak e. Armbro Overt) samt de to 1-åri-
ge Michael’s Turn-hingste Horatio (Nisha 
N) og Humphrey (Priska).  
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Deltagerlisten i DM 
for Travtrænere 2020
Skive-træner Bent Svendsen har fået lov 
til at køre med sin guldhjelm – det synlige 
bevis på DM-sejren i 2019 – et halvt års tid 
længere, end det egentlig var tiltænkt.

Årsagen er naturligvis Covid19, som ud-
satte DM for Travtrænere fra april, hvor ku-
skematchen skulle have været afviklet på 
to baner over to løbsdage, til 25. oktober 
på Racing Arena Aalborg, hvor alle DM-af-
delingerne afvikles på samme løbsdag.

I øvrigt samme dag som Grand Circle 
4-års Hoppechampionat køres Deltagerli-
sten ser ud som følger. Der er afbud fra Aal-
borg-træner Flemming Jensen, og hans 
plads overtages af Lunden-træner Ken Ec-
ce. Foto: Ditte Hesselborg

Birger Jørgensen, Aarhus
René Kjær, Billund 
Steen Juul, Charlottenlund
Jeppe Juel, Aalborg 
Knud Mønster, Skive 
Kasper K. Andersen, Aalborg 
Bent Svendsen, Skive 
Morten Friis, Skive 
Jeppe Rask, Skive 
Ken Ecce, Charlottenlund

Evita blev sprinterdronning
Wishing Stone-datteren Evita har bestemt ikke været heldig i denne sæson. Påkørsel 
i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix på vej mod spids og dødens i Dansk Hoppe Derby.

På Sprintermester-dagen var det så tid til revanche i Aveve Hoppesprint – hopper-
nes pendant til Sprintermesteren – hvor Evita havde anden række på sprint, Men træ-
ner og kusk Morten Friis fandt perfekt igennem, og med 700m til mål fandt Friis ud i an-
det par udvendigt bag løbets storfavorit Eenymeenyminymoe.

Ved udgangen af sidste sving vred Morten Friis Evita ud til angreb, og Wishing Sto-
ne-hoppen blæste bare forbi til overlegen sejr i tiden 1.12,8a/1600m. Hoppe Grand 
Prix-vinderen Echo Hill var anden og Hoppe Derby-vinderen Eenymeenyminymoe var 
tredje. Foto: Kjeld Mikkelsen/KM FOTO

Outsider vandt DM for 5-årige Hopper
På forhånd var der lagt op til en duel i DM for 5-årige Hopper, som blev afviklet på Bil-
lund Trav samme dag som Sprintermesteren. 

Men som så ofte før, når man mistænker et løb for at være et tohestes opgør, så 
kommer der en tredje og vinder. Det skete også denne gang, hvor Marc Bæk Niel-
sen-trænede Diva Sisa vandt DM for 5-årige Hopper efter en stærk præstation i dø-
dens på førende Danielle D D med Jeppe Rask en stor del af løbet.

Ind på lige bane så 16:10 spillede Danielle D D stadig komfortabel ud i spids, men 
Flemming Jensen er altid farlig at have siddende udvendigt i en tæt opløbsduel, og 
Jensen stak snuden først på stregen med Diva Sisa i vindertiden 1.14,5a/1900m.
Foto: Kjeld Mikkelsen/KM FOTO

TEKST: JESPER ELBÆK
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Den svenske træner og catchdriver Wilhelm Paal kom, så og sejrede. Paal udtalte til 
Fast Track TV før løbene, at han aldrig havde startet på Billund Trav før, men at han 
regnede med, at ”Usain Tøll kan gå en 1.10-tid på denne bane alle dage i ugen”.
Tak for kaffe. Så stærkt behøvede Usain Bolt…..øøøhhhh Tøll!....nu ikke at løbe for at 
vinde, for en vindertid på 1.11,5a/1600m rakte til sejr. En kort en af slagsen foran den 
dansk Derbyvinder Extreme, som måtte gå den tunge gang udvendigt for Usain Tøll, 
og absolut faldt med flaget i top!

Usain Tøll havde inden Sprintermesteren i Billund været med i Sprintermesteren på 
Halmstad Travet, hvor den i indledende afdeling sad fast bag dygtige Bythebook og 
Green Manalishi, så det var ingen dueunge, som Wilhelm Paal kom til Legoland-byen 
med.

Tredje blev en markant forbedret Enzo med Jeppe Juel, som kørte et drømmeløb 
ude fra det meget besværlige startspor seks på sprint i Billund. Jeppe Juel servede 
direkte ned i ryg på Usain Tøll efter 200m kørsel, og kom perfekt ud igen til angreb i 
opløbet.

Løbets start blev lidt skæmmet af noget karambolage blandt hestene med bag-
spor. Visse kuske mente, at de kendte reglerne for bagsporsheste på sprint i Billund. 
Det viste sig, at pågældende var forkert pålæst, og det kom til at gå ud over Emoji 
med Flemming Jensen, som på det nærmeste havde tredje række, da starten gik. Ær-
gerligt, og der burde nok være ringet omstart. Foto: Kjeld Mikkelsen/KM FOTO

Sprintermesteren hedder Usain Tøll

Ann-Charlotte K. Wedsgaard-trænede Ef-
tiraath blev en sikker vinder af årets udga-
ve af Fyensløbet, som blev afviklet på Fyens 
Væddeløbsbane lørdag 12. september.

Sejren var den tredje storløbssejr i provin-
sen til Eftiraath, som forinden havde vundet 

Jydsk Champion Stakes i Aarhus foran Prin-
ceton og Brocco, og Champion Stakes i Aal-
borg, igen foran Princeton og Sir Antonelli.

De to sejre havde givet lidt ekstra kilo, 
men Nicolaj Stott fyrede Eftiraath af rundt 
sidste sving, og allerede midt på opløbet 

kunne Stott lave sejrsgestus ud mod træner 
Ann-Charlotte K. Wedsgaard og kredsen 
omkring Eftiraath. På de næste pladser kom 
Borodino med Le Tølbøll og Loveatfirstsight 
med Jacob Johansen.

Foto: Gorm Johansen  

Tredje storløbssejr i provinsen til Eftiraath
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PORTRÆT | ENRICO HAUPT

– den bornholmske
forskrækkelse

Enrico Haupt skabte sensation ved sin første sejr,
hvor han besejrede de store favoritter Mark Ingdam og Sofus Sørensen.

Kom med på en tur ”down memory lane” i dansk travsport.

Enrico Haupt husker 
tilbage på et langt liv i 
travsporten, da Vædde-
løbsbladets udsendte 
møder ham i Aalborg en 
lun septemberdag.
Foto: Kjeld Mikkelsen

ENRICO HAUPT
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Tekst: Kenn Erik Bech

Jeg var ikke ret gammel, da jeg første gang 
hørte navnet Enrico Haupt nævnt. Han var 
den unge, ukendte kusk, der sensationelt 
havde sejret med en bornholmskejet hest på 
Charlottenlund Travbane. Hesten var ejet af 
min familie, og sejren trak store overskrif-
ter i de bornholmske aviser og i Berlingske 
Tidende kaldte man det ’den bornholmske 
forskrækkelse’. Vi er tilbage i 1961.

Nu skal jeg endelig, 60 år senere, møde 
manden bag denne overraskende sejr, der 
skete en søndag i september måned 1961. 

Enrico Haupt blev travtræner i Aalborg 
i mere end 25 år. Vores møde sker foran et 
plejecenter i Aalborg i et telt. På trods af 
de obligatoriske Covid19-restriktioner, bli-
ver det et hyggeligt møde og en tur ned ad 
mindernes boulevard i dansk travsport. 

Jeg kender selvfølgelig ikke privatperso-
nen Enrico Haupt. Han er lidt dårligt gåen-
de. Vi hilser alle på hinanden, lidt efter lidt 
tør vi op, og Haupt virker som et venligt 
menneske. Der lurer hele tiden et lille smil 
hos ham i øjenkrogene. 

Ved hans side sidder Haupts mangeårige 
trænerkollega og ven, Jørn Damsgård. Fo-
tografen har taget sine fotos, Henrik Berg er 
klar til at optage interviewet, og jeg er klar 
med blokken og blyanten.

Tilbage i tiden
Vi springer nu 80 år tilbage i tiden. Nøjag-
tig tre måneder efter Tysklands besættelse af 
Danmark. Den 9. juli 1940 fødes i Lyng-
by Enrico Haupt. Efternavnet skyldes hans 
tyskfødte far og fornavnet Enrico skyldes 
forældrenes beundring for den italienske 
operasanger Enrico Caruso. 

– Det var min far, der trak mig med ind 
i travsporten som barn. Vi var til travløb 
næsten hver løbsdag både på Amager og i 
Charlottenlund, og på den måde blev jeg 
bidt af en gal travhest, indleder Enrico 
Haupt stilfærdigt samtalen. Hans far var 
først og fremmest interesseret i spillet.

Enrico Haupt startede sit heste- og trav-
liv på Ibstrup Rideskole på Sjælland, hvor 
han i øvrigt et års tid arbejdede sammen 

– den bornholmske
forskrækkelse

med den senere championtræner Walther 
Kaiser-Hansen. 

– Jeg blev ansat på en gård, ejet af en kø-
benhavnsk stutteriejer, der startede heste 
under pseudonymet Stald Bente. Han var 
på det tidspunkt svigerfar til travtræner Jens 
Ipsen, og gården, der hed ”Lykkesborg”, 
havde han købt til netop Jens Ipsen og sin 
datter, fortæller Enrico Haupt. 

Dér var Haupt et par år. Stutteriet blev 
i øvrigt senere solgt, og blev omdannet til 
det nuværende Stutteri Langesø og familien 
Jacobsen, hvor træner Axel Jacobsens farfar 
var den første.

Derefter var den unge Lyngby-knægt en 
tid hos trænerne Poul Grandahl, en bror til 
den mere kendte træner, Børge Grandahl, 
hos Georg Andersen og endelig hos cham-
piontræner Mark Ingdam.

Haupt passede
Derbyvinderen Victory King
– Hos træner Georg Andersen passede jeg 
Victory King, som Georg Andersen vandt 
Derbyet med i 1958.  

Det var en fantastisk periode for unge 
Haupt, der på det tidspunkt var 18 år. Han 
havde fået sin jockeylicens, og i sin første 
start kørte han med hest, der hed Assens. 
Det blev ikke til sejr til ham i den første 
køresæson, men i 10 starter blev det dog til 
syv placeringer.

Det var en yderst elegant hest, der vandt 
Derbyet i 1958. I en tæt opløbskamp mod 
Kriteriumsvinderen, og Derbyfavoritten, 
Ursus The Great og mockindlænderen Cap-
tain Frost, blev det sejr til Georg Andersen 

med den sorte Victory King, hvis mor var 
blevet bedækket på Stutteri Brodda i Sveri-
ge med Speed King. 

Først da opløbssvinget var rundet angreb 
Victory King, og favoritterne blev besej-
ret. Victory King var opdrættet af Valde-
mar Lund, og ejet af Stald Kaj, og i denne 
ejerkreds var bl.a. bagermester Vagn Poul-
sen, der senere blev en af foregangsmænde-
ne ved Nykøbing Falster-banen, og igen se-
nere blev han også formand på A.T. Nybyg 
Skovbo ved Bjæverskov. 

1958-derbyvinderen blev i øvrigt beteg-
net som et godt træningsprodukt fra træ-
ner Georg Andersen, og den viste ikke no-
get særligt efter Derbysejren. Victory King 
blev solgt til Aalborg, men historien går på, 
at den blev bidsk og derefter aflivet. 

Derbysejren blev fejret i stor stil på en 
”fin” restaurant ude i byen, og Enrico 
Haupt husker det som en festlig oplevelse. 
En god oplevelse, som Haupt tog med i ba-
gagen i sin videre færd i travsporten.

Jockey og staldmand hos Ingdam
Efter tiden hos Georg Andersen blev Enrico 
Haupt ansat hos Mark Ingdam, der jo var 
manden, der havde udkonkurreret de ældre 
giganttrænere, N.J. Koster og Sofus Søren-
sen, bl.a. med nye epokegørende trænings-
metoder. Men Enrico Haupt var ikke så im-
poneret af Ingdam.

– Jeg synes ikke, det var noget særligt, 
men allerede på det tidspunkt var Ingdam 
på vej ned efter de succesrige år.

I 1959 begyndte Enrico Haupt på træner-
skolen, og trænereksamen blev taget sam-

Enrico Haupt i sine velmagtsdage i 
den velkendte køredragt i mørkeblå 

med gule stjerner. Foto: Arkiv
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men med 12 andre travjockeys, heriblandt 
bl.a. Peter Bratholm, der sidenhen blev en 
af Haupts ”værste” konkurrenter i Aalborg. 
Bratholm vandt masser af sejre og opnåede 
ni banechampionater her. 

Enrico Haupt var hos Ingdam i tre år, og 
her fik han, som nævnt i indledningen, sin 
første sejr. Den kommer der mere om senere.

Strejke og travkrig i 1961
Der er en forhistorie til Haupts første sejr 
med en ukendt bornholmsk hoppe på 
Charlottenlund Travbane. 

Der var store samarbejdsproblemer på de 
to københavnske travbaner mellem travsel-
skaberne og Foreningen af Travhesteejerne i 
sidste halvdel af sæson 1961.  

Problemerne var åbenbart så store, at For-
eningen af Travhesteejere den 30. august 
startede en strejke på Lunden. Strejken kom 
til at vare en lille måned, men det kom til-
syneladende ikke til at betyde overvældende 
meget for antallet af startende heste i løbene. 

Det var dog en dramatisk måned, hvor 
Det Danske Travselskab ekskluderede et 
medlem, DTC ekskluderede hesteejerfor-
eningen – og dennes formand trak sig. En 
ny hesteejerforening opstod, og der var også 
en ekstraordinær generalforsamling i Ama-
ger Travselskab.  

Måske var det pga. denne lille ”travkrig”, 
at nogle bornholmerheste fik en ekstra in-

vitation til løbsdagen den 24. september, 
i øvrigt samme dag, hvor strejken officielt 
blev ophævet. Sæsonen var netop sluttet på 
Bornholm.

Første sejr til kæmpeodds
De bornholmske heste i løbene på Lunden 
den 24. september var alle undertippede. 
Ingen regnede dem for noget særligt, ba-
re en slags fyld. Men Enrico Haupt og Beo 
Song, som hans vinderhest hed, ville det an-
derledes.

Den lille iltre, men hurtige, hoppe kom 
ellers fra Bornholm med to friske sejre, som 
begge blev vundet den 17. september. Men 
dels havde Mark Ingdam ikke selv nået at 
træne med den efter ankomsten til Char-
lottenlund, og da han så ydermere hørte, at 
dens rekord kun var 1.32,4, valgte han stal-
dens anden hest i løbet, den gode B P.

Jockey Enrico Haupt fik i stedet chancen 
bag bornholmerhoppen, og hvad skete? Det 
blev en særdeles overlegen sejr til Haupt med 
Beo Song i rekordtiden 1.25,7 til 1.700 kr. 
foran Sofus Sørensens næstfavorit Derry. Per 
Hansen blev tredje med en anden bornhol-
merhest, Claus Nielstrup, mens favoritten B 
P med Ingdam blev fjerde. 

Ingen startede i første volte i sprinter-
løbet. B P startede tilbage i 1680-volten, 
mens Beo Song og Derry startede fra 1640 
meter-volten. Vinderodds 52,36, plads-

spil gav 61 kr., mens 1-2 væddemålet gav 
1.335 kr. Der var omstart, da Haupt kør-
te på startsnoren, og for det fik han en bø-
de på 50 kr. 

Beo Song kom aldrig til start mere i Kø-
benhavn, selv om Ingdam nu gerne efter 
sejren ville beholde hende i stalden, men 
hoppens ejer, Knud Bech, tog den med 
hjem med det samme.

– Min far fik et bud på 7.000 kroner, men 
han sagde nej, fortæller sønnen Henning 
Bech. Et bud svarende til 90.000 kroner i 
dag, og set i bakspejlet et dyrt nej. Beo Song 
måtte allerede efter 1962-sæsonen stoppe 
løbskarrieren. Den blev dog mor til Kitter 
Song, der vandt 25 sejre, og mormor til føl-
gende heste hos Egon og Jørgen B. Peder-
sen, Stutteri Løgstrup; Gumle, Finado Kær 
og Jenta Løgstrup, der alle vandt en del sejre.

Farvel København – goddag Aalborg 
Samme år som den første choksejr til Enri-
co Haupt, fik han et tilbud fra Aalborg-ba-
nens formand Peter Lind om at blive træner 
på væddeløbsbanen i Aalborg. Der var tom-
me stalde ved banen, da træner Erik Hansen 
var flyttet til Odense.

– Jeg sagde ja tak, og begyndte i 1962 
med kun to heste, det var Linds egne he-
ste fra hans stald, Stutteri Røde Mølle. Det 
var Chalmers Boy og Puk Frisco, men Chal-
mers Boy gik hurtig over i avlen. Siden fik 
jeg navne som Cera, Chang Ørnebjerg og 
Dan Butler, som jeg alle vandt løb med, 
mindes Enrico Haupt.

Lutter idyl var det dog ikke i starten, og 
pengene var tit små. Som førstemand i stal-
den var ansat Jørn Damsgård, der senere i 
livet blev, og stadig er, Haupts gode ven.

– Jeg arbejdede først hos Preben Vebner, 
og derefter hos Erik Hansen. Derefter kom 
jeg til Enrico, fortæller Damsgård.

– I denne ungkarletid, og når jeg havde 
fået min løn, og Enrico havde fået sine træ-
ningspenge, tog vi som regel ud og spiste 
lidt godt hver den første i måneden. Det 
skete altid på Papegøjehaven i Aalborg, hvor 
Peter Bratholm også var med os til at begyn-
de med, fortæller Jørn Damsgård. 

I dag tager Damsgård og Haupt stadig, 
i ny og næ, sammen til travløb på Racing 
Arena Aalborg.

Enrico Haupt blev senere gift med sin 
Dagmar, der var ansat som husholderske 
hos en af Haupts store hesteejere, Søren-
sen-familien på Sofiendal.

Enrico Haupt havde mange forspændings-
heste fra forskellige amatørkuske, og det gav 
en god – og ind imellem nødvendig – ind-
tægt, når hestene i hans stald var for få. Et ek-

Enrico Haupt til højre sammen med hans tidligere medarbejder og gode ven igennem man-
ge år, tidligere travtræner Jørn Damsgaard. Foto: Kjeld Mikkelsen

PORTRÆT | ENRICO HAUPT
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sempel på dette var Pauli Andersen, der som 
18-årig købte sin første hest, Jerowinger, og 
fik amatørlicens hos Enrico Haupt. 

4- års Mesterskabet med King’s Lloyd
Nogle år senere gik det rigtig godt, hvor En-
rico Haupt stadig havde heste i træning for 
Laurits Sørensen, Stald Sofiendal, hvor søn-
nen Erik Sørensen dog også kørte mange af 
hestene. Der var kendte navne og årgangs-
navne som f.eks. Donau Lloyd, Enterprise 
Lloyd og Gnisten, der alle senere fik mere 
succes i det sjællandske. 

En af de største triumfer var i løbet Pro-
vinsmesterskabet, hvor Donau Lloyd med 
Erik Sørensen som kusk i 1963 vandt, mens 
Haupt selv blev anden med Enterprise Lloyd. 

I 1968 kom en anden stor triumf, da En-
rico Haupt vandt Aalborgs 4-års mesterskab 
med King’s Lloyd, også en hest fra Stutteri 
Sofiendal. 

Fremme i 1970 havde Haupt en strålende 
sæson med næsten 30 sejre i Aalborg plus 
et par stykker ved gæstebesøg i København 
med hesten New Boy.  Den største sejrshest 
i 1970 var 4-årige Max Lundbæk med ot-
te sejre, mens andre sejrsheste var Lill-Star 
McElwyn, Lill Bess McElwyn, førnævnte 
New Boy samt navne som Mack The Knife, 
Nible Tally Ho og Nimb Lloyd.

Andre gode heste i tidens løb var i en peri-
ode Hastrup-hestene fra Niels H. Andersen, 
herunder en så fin hest som Bo Hastrup. 
En af de sidste heste i Haupts træning var 
Geraldie.

Farvel til trænerhvervet
Enrico Haupt var i en årrække formand for 
den lokale trænerforening, og Haupt nåede 
totalt 300 sejre.

Haupt stoppede sin karriere som travtræ-
ner som 48-årig. Det var i 1988, sporten 
var i krise, heste var der ikke på tidspunkt 
så mange af i hans stald. Desuden begynd-
te bentøjet også at drille lidt. I Haupts træ-
nerkarriere manglede den helt store tophest 
og ligeledes sejre i nogle af de helt store løb 
i Danmark. 

Men mindre kan også gøre det, og han 
var f.eks. den store slider og arbejdskraft i 
sporten, og er en af dem som vores sport – 
både før og nu – ikke kan undvære.

I første omgang blev Haupt ansat i køk-
kenet på hospitalet i Aalborg, og har senere 
gennem årene haft forskellige jobs i det pri-
vate erhvervsliv.

I de seneste mange år har han nydt pensi-
onisttilværelsen, og Haupt har for nylig fået 
en ny dejlig bolig, som han er godt tilfreds 
med.   

1: Enrico Haupt vandt man-
ge løb, bl.a. Aalborgs 4-års 
Mesterskab i 1968 med he-
sten King’s Lloyd. Foto: Arkiv

2: En af de bedste heste i 
Enrico Haupts varetægt var 
Laban N. Her ses ekvipagen 
efter en sejr i Aalborg sam-
men med Enricos hustru 
Dagmar. Foto: Arkiv

3: Enrico Haupt vandt en 
choksejr med hoppen Beo 
Song på Charlottenlund 
Travbane i 1961. Ekvipagen 
blev kaldt ”den bornholm-
ske forskrækkelse”. Foto: Arkiv

1.

2.

3.
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– i Covid19’s
grimme skygge

Auktionarius Andrew
Nolan var i hopla
til Scandinavian Open
Yearling Sale 2020.
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Tekst: Jesper Elbæk

Foto: Burt Seeger

Og lad os bare starte med de kolde facts. 
Ved Scandinavian Open Yearling Sale 2019 
– rekordernes auktion – blev 56 heste solgt 
for i alt 7.948.000 kr., altså til en gennem-
snitspris på 141.929 kr. I år blev der solgt 
51 heste til en samlet pris på 5.339.000 kr., 
svarende til en gennemsnitspris på 104.686 
kr.

Kigger man lidt tilbage på tidligere år, så 
var gennemsnitsprisen i 2018 på 128.059 
kr. og i 2017 helt nede på 80.082 kr. – så 
man kan sige, at årets resultat ikke var en 
decideret katastrofe. 

Men fremragende kan man heller ikke 
kalde resultatet, og en af de store årsager 
skal naturligvis findes i den igangværende 
Corona-pandemi, som helt sikkert afholdt 
mange potentielle købere i at besøge det 
idylliske York Stutteri fredag 11. september, 
hvor Scandinavian Open Yearling Sale 2020 
blev afholdt.

360 North Horse Racing købte dyrest
Og næstdyrest. Kredsen bag ejerpseudony-
met ”360 North Horse Racing” har været 
hårdt satsende gennem nogle år efterhån-
den, og igen i år blev der købt stort ind på 
Scandinavian Open Yearling Sale-auktio-
nen.

360 North Horse Racing købte den dy-
reste hest på auktionen, en rød hoppe med 
katalognummer 72 efter Bated Breath og 
Mary McPhee. Mary McPhee blev indkøbt 
på auktion i Irland i 2018 i fol med netop 
Bated Breath, men pga. succes for hendes 
to første afkom, Justina og Sussex Garden, 
var interessen for Mary McPhee så stor i Ir-
land, at de danske ejere besluttede at sælge 
hoppen igen.

Så katalognummer 72 var en sjælden og 
eftertragtet ”vare”, som kom til at koste 
500.00 kr. Det var 100.000 kr. mere end 
katalognummer 1, en skimmel hoppe ef-

SCANDINAVIAN OPEN YEARLING SALE

– i Covid19’s
grimme skygge

Tredjedyreste hest på Scandinavian Open Yearling Sale 2020 blev katalognummer 78, en 
hoppe efter Appel Au Maitre – Mon Fleur.

 1  Katalognummer 72
Hoppe v. Bated Breath – Mary McPhe-
ee
Sælger: York Stutteri
Køber: 360 North Horse Racing AB
Pris: 500.000 kr.

 2  Katalognummer 1
Hoppe v. El Kabeir – Cinderella Queen
Sælger: York Stutteri
Køber: 360 North Horse Racing AB
Pris: 400.000 kr.

 3  Katalognummer 78
Hoppe v. Appel Au Maitre – Mon Fleur
Sælger: Stutteri Hjortebo
Køber: Tony & Ingelise Saunders
Pris: 290.000 kr.

 4  Katalognummer 40
Hoppe v. Juniper Tree – Edge Of 
Eternity
Sælger: York Stutteri
Køber: 360 North Horse Racing AB
Pris: 280.000 kr.

 5  Katalognummer 11
Hingst v. Giant Sandman – Acqualina 
Beauty
Sælger: Stutteri Hjortebo
Køber: Stall Eko
Pris: 260.000 kr.

 5  Katalognummer 58
Hingst v. Al Shemali – Jolie Fleur
Sælger: Berner Olsen
Køber: 360 North Horse Racing AB
Pris: 260.000 kr.

TOP 5
SCANDINAVIAN OPEN YEARLING SALE 2020

Højt at flyve, dybt at falde.
Måske et dramatisk billede at tegne op, men gennemsnitsprisen på de solgte heste

dykkede med 26,2% og salgsprocenten faldt over syv procentpoint. 
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ter El Kabeir og Cinderella Queen. Der står 
”PS” på salgslisten, og det står for ”Post Sa-
le”. Den skimlede hoppe blev således hand-
let på staldgangen efter auktionen.

360 North Horse Racing købte yderlige-
re tre åringer på Yearling Sale-auktionen, og 
da kassen skulle gøres op, havde den hårdt 
satsende ejergruppe med Nils Jansson i 
spidsen indkøbt heste for 1.580.000 kr.

Mere talgymnastik
Dejligt at nogen vil satse. Og vi dykker lidt 
ned i tallene igen, inden vi vender tilbage 
til en meget kendt galoptræner fra Klam-
penborg, som indkøbte hele syv åringer på 
Scandinavian Open Yearling Sale 2020.

Der var 120 åringer med i auktionskata-
loget. 24 heste var udgået på forhånd, 41 
heste blev købt tilbage og fire heste op-
nåede ikke bud i ringen. Så i alt blev der 
solgt 51 heste, svarende til en salgsprocent 
på 53,1%. Det er 7,1 procentpoint dårli-
gere end sidste år, hvor 56 ud af 93 heste 
(60,2%) skiftede ejere.

Det er selvfølgelig ikke just et sundheds-
tegn, at flere opdrættere vælger at købe de-
res heste tilbage. Må være udtryk for, at de 
ikke er tilfreds med buddene på auktionen 
i hvert fald. 

I år blev der solgt én hest til 500.000 kr. 
eller derover. Sidste år var tallet tre. Antal 
heste solgt til 200.000 kr. eller derover var 
otte i år. Sidste år 22. 

Olsen købte syv
Tilbage til Klampenborg-træneren, som 
købte syv åringer på Scandinavian Open 

Direktøren for Dansk Galop, Pe-
ter Knudsen, byder publikum vel-
kommen til årets åringsauktion.

Covid19 havde sat sit tydeli-
ge aftryk på Scandinavian Open 
Yearling Sale i år, hvor der ikke 
var nær så mange gæster som 
vanligt.
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Klampenborg-træner Bent Olsen købte hele syv heste til stal-
den til årets Yearling Sale. En af disse var katalognummer 
25, en hoppe efter Appel Au Maitre – Celeste til 80.000 kr.

Yearling Sale. For det var – naturligvis – 
Bent Olsen. De dyreste to i flokken var en 
hingst efter hhv. Juniper Tree – Una Ho-
ra samt hoppen Appel Au Maitre – Short 
Shadow. 

De to nævnte åringer kostede hhv. 
150.000 kr. og 120.000 kr., og i alt købte 
Bent Olsen heste ind for en lille halv mil-
lion kroner.

Aarhus-træner Marc Stott fik også nyt 
blod ind i stalden via to indkøb til Stall 

Dyreste åring på årets Yearling Sale på York Stutteri 
blev katalognummer 72 efter Bated Breath – Mary 

McPhee. Hammerslag på 500.000 kr.

Eko. Begge heste er Stutteri Hjortebo-af-
kom med Giant Superman som far. Kata-
lognummer 11 efter Acqualina Beauty er 
lillebror til St. Leger- og Breeders’ Cup-vin-
deren Steinway og kostede 260.000 kr. samt 
katalognummer 111 efter Twistedlittlestar, 
som vandt Dianalöpning på Täby i 2013.   

Ser man lidt nærmere på opdrætternes 
salg, så havde York Stutteri ni åringer med 
på årets Yearling Sale, og fik i gennemsnit 
godt 210.000 kr. for dem. Stutteri Hjorte-

bo havde 12 åringer med på York i år, og 
fik samlet set 1.520.000 kr. for dem, sva-
rende til godt 126.000 kr. i snit. Berner Ol-
sen havde fem heste med, som blev solgt for 
446.000 kr., svarende til 89.200 kr. i snit, 
mens Long Racing havde fire åringer med, 
som i snit kostede 95.000 kr., samlet ham-
merslag i alt således 380.000 kr.   

Hele salgslisten kan ses
på hjemmesiden www.yearlingsale.dk

Den skimlede hoppe efter El Kabeir – Cinderella Queen, 
katalognummer 1, blev efter auktionens afslutning 
handlet til 400.000 kr.

Aarhus-træner 
Marc Stott fik to 
nye heste i stal-
den denne fre-
dag. Begge op-
drættet af Stutteri 
Hjortebo, begge 
efter Giant Su-
perman og beg-
ge med Stall Eko 
som køber.

PÅ Scandinavian Open Yearling Sale 2020 var der to store 
tilbagekøb, begge på 950.000 kr. Den ene af dem var den 
skimlede hoppe med katalognummer 7 efter Mastercrafts-
man – Moon Empress.
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PORTRÆT | MARIANNE FEJERSKOV 

Trav er en del
af mit DNA

MARIANNE FEJERSKOV

– Jeg har haft nogle helt fanta-
stiske år med travsport og må 
bare erkende, at jeg har svært 
ved at slippe hestene. Nu skal 

jeg så være opdrætter igen, 
og det glæder jeg mig til, siger 

Marianne Fejerskov.
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Tekst og foto: René Wibholdt

”Man har et standpunkt, til man tager et 
nyt”. Det citat passer godt til Marianne Fe-
jerskov, som for ti år siden troede, hun hav-
de opdrættet sin sidste travhest. Hun vil-
le bruge sin tid på noget andet, som vel at 
mærke ikke havde noget med travsport at 
gøre. Men heldigvis er hun tilbage i folden, 
og klar til at tage en ny tørn som opdrætter.

Mellemperioden er blandt andet blevet 
brugt på politik. Marianne Fejerskov, som 
de sidste mange år har arbejdet inden for 
psykiatrien, er formand for Socialdemo-
kratiet i Skive. Det var derfor nærliggende 
at bruge det indledende citat, som hendes 
tidligere partifælle, statsminister Jens Otto 
Krag engang har sagt.

Som skolepige var Marianne Fejerskov 
vild med rideheste og havde sin egen, Ull, 
som hun fik i konfirmationsgave – senere 
blev det travheste. Hun hjalp til hos Stald 
I/S 48 i Skive hos Ove Johnsen. 

Som voksen blev hun uddannet i en 
bank, og blev som nyuddannet opfordret til 
at søge en ny stilling i bankens københavn-
ske hovedsæde. Det var i 1980. Her mødte 
hun sit livs kærlighed, Bjarne Nielsen, som 
”tilfældigvis” var amatørkusk på Charlot-
tenlund Travbane. 

Året efter købte de to en landejendom 
ved Ølholm, og travbanen i Storkøbenhavn 
blev udskiftet med den i Billund Trav, hvor 
heste som Duke Monarch og Anton Rod-

ney fortsatte deres løbskarriere med Bjarne 
Nielsen som amatørtræner og kusk.

Fem år senere solgte de gården og køb-
te en ny på Midtsjælland, hvor Stutteri 
Pelle blev etableret, og i 1985 kom de før-
ste Pelle-afkom så til verden. Molly Pel-
le (Richthofen – Filioll) og Michelin Pelle 
(Surgy Hanover – Emma Frost). Marianne 
Fejerskov husker det som en skøn tid. 

– Jeg var bidt af det. Vi hjalp jo hinan-
den og havde det fantastisk. Bjarne elskede 
at træne heste, og jeg elskede alt det med 
avl. På den måde fungerede det hele fint. 
Vi var et godt team, fortæller hun med et 
stort smil.

De næste 23 år blev der produceret man-
ge afkom til dansk travsport.  

I 2000 dør Bjarne Nielsen af kræft kun 
50 år gammel, og Marianne Fejerskov står 
helt alene med gård og heste. Hun sælger 
ejendommen og mange af hestene og flyt-
ter tilbage til Skive. I 2004 rykker hun til 
Støvring, hvor hun køber gård med sin nye 
kæreste og fortsætter med at opdrætte trav-
heste.  

En lang stribe Pelle-afkom
Og lad os så kigge på de bedste af stutteri-
ets heste.

Nova Pelle (Fadet – Emma Frost) vandt 
129.000 kr., inden hun gik i avlen. Heste 
som Cato Pelle (My Nevele – Nova Pel-
le), Checkpoint Pelle (Vettig Sund – Em-
ma Frost) og Elaine Pelle (Ride The Wave 

– L’Hess) tjente alle omkring 100.000 kr. 
Axel Jacobsen vandt bl.a. tre løb i træk med 
Elaine Pelle på Lunden i 2001, som senere 
blev Mariannes Fejerskovs følhoppe.

Fulvio Pelle (Capital Idea – Nova Pelle), 
Molly Pelle fra den første årgang, og Omar 
Pelle (Great Challenger – Right With Care) 
indløb alle omkring de 100.000 kr. Nico-
laj Andersen snuppede tre sejre i træk med 
Omar Pelle på Lunden i 2010.

Endnu bedre gik det for Eton Pelle (Ri-
de The Wave – Nova Pelle), som tjente 
379.000 kr., og for Nonis Lobell (hed tidl. 
Nico Pelle), (Carmody Lobell – Elaine Pel-
le), som vandt ni løb, indløb 231.000 kr. 
og satte rekord 1.14,4a/1900m som vinder 
med René Kjær som kusk og Morten Juul 
som træner.  

Endelig er der Romeo Pelle, som hentede 
110.000 kr. hjem og en overgang var ejet af 
rapperen Jokeren. Med Romeo Pelle (født i 
2008) stoppede Marianne Fejerskov med at 
bruge Pelle-navnet til sine afkom.

– Jeg bliver helt rørt over den gennem-
gang af alle de heste, jeg gennem tiden har 
været involveret i. Mange af dem har kla-
ret sig rigtig flot, opsummerer opdrætteren.

Marianne Fejerskov har været fødsels-
hjælper i stalden mange gange.

– At sidde der på bokskanten og overvære 
en fødsel, det er helt fantastisk. At høre føl-
let og moren ”snakke” sammen allerførste 
gang. Det slår alt. Velkommen til verden, 
lille føl. Det er et stort øjeblik, erindrer hun.

Efter ti års pause som 
opdrætter gør Marianne Fe-
jerskov comeback. Hendes 
hoppe Sweet Funky Music 
er i fol. Hun havde ellers 
overvejet helt at stoppe 
med at have heste, men 
kærligheden til travsporten 
fejede tvivlen væk. 

Skiltet med Stutteri Pelle står i dag i Mari-
anne Fejerskovs have. Hendes næste af-
kom skal hedde Pelle til efternavn og no-
get med K til fornavn.
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Opgaven som opdrætter tog hun meget al-
vorligt og var i nogle år med i Opdrætter-
foreningens bestyrelse.

En opdrætter takker af
Vi skal tilbage til tiden i Støvring, hvor Ma-
rianne Fejerskov nu har følhopperne Right 
With Care (Speed Merchant – Handle 
With Care) og Elaine Pelle.

Right With Care stoppede løbskarrieren 
med præmiesummen 120.000 kr. Hun blev 
bl.a. mor til Ferrari Mondena (Earthquake), 
1.15,3a – 362.000 kr. og helsøsteren Judy 
Mondena, 1.14,6a – 111.000 kr. 

Da Go On Index (hed tidligere Gry Pel-
le) sluttede sin karriere på travbanen, blev 
den købt af Marianne Fejerskov og erstatte-

de Right With Care som følhoppe. Go On 
Index var en fin væddeløber for Bent Svend-
sen, som bl.a. vandt tre løb i træk med hop-
pen, der satte rekord 1.13,9a/1600m som 
vinder og tjente 139.000 kr. Hun blev 
nummer fem i Dansk Hoppe Derby 2003, 
som blev vundet af Grace Hjordal og Knud 
Mønster.

Tre år senere i 2007 er Marianne Fejer-
skov blevet single og beslutter sig for at sæl-
ge gården og køber parcelhus i Skive. Nu 
skal det være slut med at have heste på egen 
matrikel. Hun bor der alene sammen med 
sine to schæferhunde, Freja og Dixi.

I 2009 bliver der lukket et kapitel som 
opdrætter. Go On Index bliver mor til Swe-
et Funky Music (Brandy Dei Fiori), som 
klarer sig fint som løbshest. Hun vinder 
174.000 kr. for Morten Friis, sætter rekord 
1.14,0a/1640m med galop og bliver num-
mer to i Axel Jensens Minneløp Hoppeaf-
deling på Bjerke i 2013 for gæstekusk Erik 
Høitomt efter Global On Fire med Jonas 
Moberg. Der var ca. 50.000 kr. i andenpræ-
mie. Den præstation er hesteejeren stolt af. 
Men den største travoplevelse er en helt an-
den. Vi skal tilbage til 1976 og Charlotten-
lund Travbane.

– Det var da Tarok og Jørn Laursen vandt 
Derbyet og skulle i vindercirklen. Jeg var 

bare så stolt over, at det var alle de Ski-
ve-folk, der stod der, og som jeg jo kendte, 
husker Marianne Fejerskov.

Sweet Funky comeback  
Omkring årsskiftet 2010-2011 sælger hun 
Go On Index og Elaine Pelle til Bornholm, 
hvor de nu er følhopper hos Stald Baunely. 
Tilbage har hun nu kun Sweet Funky Mu-
sic. 

Sweet Funky Music stoppede karrieren i 
2016 og har siden nydt sit otium på Hans 
Ulrik Kristensens gård i Skive. Først som al-
mindelig pensionær, nu som følhoppe. Hun 
er nemlig i fol ved Muscle Hill-sønnen Hil-
lustrious. Og vi må gerne skrive, at det var 
Mikkel Stub fra Opdrætterforeningen, der 
var konsulent på det hingstevalg, og at føl-
let i øvrigt skal hedde noget med Pelle til 
efternavn. 

– Nu laver jeg et føl til travsporten. Om 
det bliver til mere end det her føl, ved jeg 
ikke. Jeg vil gerne støtte op om vores sport, 
understreger hun.

Marianne Fejerskov erkender, at hun altid 
vil være en hestepige.

– Det er bare så svært at slippe hestene. 
Jeg kan faktisk ikke se mig selv uden at ha-
ve en hest. Trav er en del af mit DNA, slut-
ter hun.  

Sweet Funky Music er skyld i, at Marianne Fejerskov nu gør comeback som opdrætter.

PORTRÆT | MARIANNE FEJERSKOV 

Det er bare så svært
at slippe hestene. Jeg kan 
faktisk ikke se mig selv 
uden at have en hest.
Trav er en del af mit DNA
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